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RESUMO 

 

Este trabalho é resultado de um estudo sobre o uso da autoavaliação nas aulas de língua 

inglesa a partir de duas perspectivas: como estratégia de aprendizagem (O’MALLEY;  

CHAMOT, 1990) de línguas estrangeiras e como  uma forma de promover a participação do 

estudante no processo de ensino-aprendizagem-avaliação, possibilitando-lhe mais autonomia 

(ALVES, 2004; SOARES, 2007) na construção de sua aprendizagem. Para tanto, adotamos 

neste estudo os conceitos de autoavaliação enquanto ferramenta para autorregulação dos 

saberes (BANDURA, 1977; BLANCHE; MERINO, 1989; DUKE; SANCHEZ, 1994; 

SOARES, 2013) e para promoção da aprendizagem (ELLIS, 2001; BLACK; WILLIAN, 

2006; FERREIRA, 2007; PAIVA, 2012). A investigação desenvolveu-se com vinte e seis 

estudantes de uma escola pública na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e usou 

como método a pesquisa-ação (ELLIOT, 2005), sob a abordagem da pesquisa pedagógica 

qualitativa (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008; SILVERMAN, 2010). O principal objetivo do 

estudo foi, a partir da implementação da prática da autoavaliação na disciplina de língua 

inglesa da escola pesquisada, analisar os efeitos dessa implementação enquanto uma 

estratégia para a promoção da aprendizagem desse idioma dentro da escola e fora dela e 

contribuir com a área de estudos da linguagem a partir da elaboração de um protótipo de 

autoavaliação adaptável às realidades das escolas públicas brasileiras. Os resultados 

alcançados apontam para a confirmação de nossa hipótese, de que a autoavaliação configura-

se como uma estratégia prática e eficaz de auxílio ao estudante de Ensino Médio no 

desenvolvimento da aprendizagem de língua inglesa e na sua inserção no processo de ensino-

aprendizagem-avaliação de forma autônoma e consciente, pois destacam que a autoavaliação 

pode fornecer indicativos de presença ou ausência de aprendizagem da língua estudada; pode 

ser promotora da participação estudantil no processo de aprendizagem; e pode gerenciar as 

ações de aprendizagem individuais dos aprendizes. 

 

Palavras-chave: autoavaliação; estudante; aprendizagem; participação; língua inglesa.  

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This work is the result of a study about the use of self-assessment in English-language classes 

from two perspectives: as a learning strategy (O’MALLEY & CHAMOT, 1990) of foreign 

languages and as a manner to promote the student’s participation in the teaching-learning 

process (ALVES, 2004; SOARES, 2007) toward the construction of their learning. For this 

purpose, we adopted the concepts of self-assessment as a tool for the self-regulation of 

knowledge (BANDURA, 1977; BLANCHE & MERINO, 1989; DUKE & SANCHEZ, 1994; 

SOARES, 2006) and for the promotion of learning. (ELLIS, 2001; BLACK; WILLIAN, 

2006; FERREIRA, 2007; PAIVA, 2012). The research was developed with twenty-six 

students from a public school in the city of Natal, capital of Rio Grande do Norte, and used 

the Action research (ELLIOT, 2005 ) as the chosen investigative method, under the 

Qualitative Pedagogical research approach (LANKSHEAR, KNOBEL, 2008; SILVERMAN, 

2010). The main objective of the study was to implement the self-assessment practice in the 

English language subject of the school where the research has been conducted and, therefore, 

proceed with the analysis of the effects that such implementation brings about as a strategy to 

promote the learning of English within and outside the school. It was also within our scope to 

contribute to the area of Language studies by means of the elaboration of a prototype of self-

assessment which can be adaptable to the real situations faced in the Brazilian public schools. 

The achieved results confirm our hypothesis, which states that the self-assessment is a 

practical and effective strategy that helps high school students develop their English language 

learning and insert themselves in the teaching-learning-evaluation process in an autonomous 

and conscious way. The outcomes emphasize that the self-assessment can provide indicatives 

of the presence or absence of learning of the language studied; it can be the promoter of the 

student participation in the learning process; and it also can function as a tool for managing 

the learners’ individual learning actions. 

 

Keywords: self-assessment; student; learning; participation; English language. 

 

 

 



 
 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo es resultado de un estudio sobre el uso de la autoevaluación en las clases de 

lengua inglesa desde dos perspectivas: como estrategia de aprendizaje (O’MALLEY;  

CHAMOT, 1990) de lenguas extranjeras y como forma de promover la participación del 

estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, otorgándole la posibilidad de 

tener más autonomía (ALVES, 2004; SOARES, 2007) en la construcción de su aprendizaje. 

Para lograr nuestro objetivo adoptamos, en este estudio, los conceptos de autoevaluación en 

su calidad de herramienta de autorregulación de los saberes (BANDURA, 1977; BLANCHE; 

MERINO, 1989; DUKE; SANCHEZ, 1994; SOARES, 2013) y de estímulo de aprendizaje 

(ELLIS, 2001; BLACK; WILLIAN, 2006; FERREIRA, 2007; PAIVA, 2012). La 

investigación se desarrolló con veintiséis estudiantes de una escuela pública en la ciudad de 

Natal, capital del estado de Río Grande del Norte y utilizó como método la investigación-

acción (ELLIOT, 2005), sobre el abordaje de la Investigación Pedagógica Cualitativa 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008; SILVERMAN, 2010). El objetivo principal del estudio fue, 

partiendo de la implementación de la práctica de autoevaluación en la materia lengua inglesa 

de la escuela investigada, analizar los efectos de esa implementación en su calidad de 

estrategia para el incentivo del aprendizaje de ese idioma dentro de la escuela y fuera de ella y 

contribuir con el área de estudios del lenguaje desde la elaboración de un prototipo de 

autoevaluación adaptable a las realidades de las escuelas públicas brasileras. Los resultados 

alcanzados apuntan a la confirmación de nuestra hipótesis, de que la autoevaluación se 

configura como una estrategia práctica y eficiente de auxilio al estudiante de enseñanza media 

en el desarrollo del aprendizaje de la lengua inglesa y en su intención en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje-evaluación de forma autónoma y consciente, pues destacan que la 

autoevaluación puede fornecer indicativos de presencia o ausencia de aprendizaje de la lengua 

estudiada; puede ser estimuladora de participación estudiantil en el proceso de aprendizaje y 

puede regir las acciones de aprendizaje individuales de los aprendices.  

 

Palabras clave: autoevaluación; estudiante; aprendizaje; participación; Lengua Inglesa. 
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INTRODUÇÃO  

___________________________________________________________________________ 

 

A avaliação é uma das etapas de maior importância no processo de ensinar, haja vista 

que essa etapa permite aos professores toda uma reestruturação do percurso feito pelos 

aprendizes individual e coletivamente, porque gera dados que traduzem as situações de 

aprendizagem vivenciadas em sala de aula e fora dela e que podem ser interpretados pelos 

docentes.  

Por muito tempo tida como uma fase final do processo de ensino-aprendizagem, a 

avaliação está sendo, paulatinamente, pensada como uma parte cíclica e contínua desse 

processo (SILVA PAIVA; CANAN, 2016)1. Analisa-se cada vez mais a sua contribuição para 

a promoção da aprendizagem (WEEDEN; WINTER; BROADFOOT, 2002), e não apenas 

como checagem da aprendizagem. 

A avaliação é um assunto fundamental das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM), desenvolvidas a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais para 

o Ensino Médio (PCNEM). Esses documentos influíram e influem ainda na educação 

brasileira desde sua criação e lançamento (BRASIL, 2013). Neles, existe um consenso sobre a 

necessidade do desenvolvimento de práticas avaliativas condizentes com as metodologias de 

ensino que valorizem uma maior participação dos estudantes. Um dos documentos oficiais 

brasileiros da atualidade, que trata da temática avaliação, já em seu capítulo introdutório, 

adverte que  

 

é preciso destacar que ela [a avaliação] deve estar integrada ao projeto 

político-pedagógico da escola, tanto na concepção como na implementação, 

considerando estudantes e professores como sujeitos históricos e de 

direitos, participantes ativos e protagonistas na sua diversidade e 

singularidade. (BRASIL, 2013, p. 5, grifos nossos) 

 

No ensino das línguas estrangeiras, muito tem se discutido sobre a participação do 

estudante de idiomas na construção do seu processo de aprendizagem (MARQUES, 2011; 

ALMEIDA FILHO, 2011; BRASIL, 2013). Estratégias de aprendizagem são incentivadas, 

diagnosticadas e ensinadas para que o discente adquira autonomia na aprendizagem e teorias, 

assim como hipóteses, são revisitadas e propostas (DANIELS, 2003; ELLIS, 1997; 

HALLIDAY; MCINTOSH; STREVENS, 1974; LIGHTBOWN; SPADA, 2006), no intuito de 

                                                             
1 Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/21451>. Acesso em: 02 nov. 2016. 
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se esclarecer “um dos mais impressionantes e fascinantes aspectos do desenvolvimento 

humano.”2 (LIGHTBOWN; SPADA, 2006, p. 01, tradução nossa) 

Os estudantes, a nosso ver, estão cada vez mais aptos a se tornarem mais participativos 

em seu aprendizado e mais independentes do modus operandi de cada professor em particular, 

podendo opinar sobre aquilo que desejam aprender e influenciar na condução das aulas e no 

uso de materiais didáticos necessários para manter sua atenção e interesse para o que se vai 

ensinar. “É nos alunos que se devem concentrar todas as estratégias para que haja lugar a uma 

mudança real e efetiva dos resultados”. (MOUTINHO, 2012, p. 7) 

A participação estudantil atualmente é bem aceita e incentivada, não sendo mais tida 

como indisciplina ou insubordinação, como o era nos tempos da educação “bancária” e 

“opressora” (FREIRE, 1970). Nessa concepção, os estudantes podem até não aprender tudo o 

que lhes é ensinado, mas desenvolvem a capacidade de absorver o que lhes interessa, retendo 

aquilo que consciente ou inconscientemente procuravam, na medida em que aprendem a 

buscar: “só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, 

permanente, que os homens fazem no mundo, com o mundo e com os outros” (FREIRE, 

1970, p. 58).   

O professor deve ensinar para promover a aprendizagem, mas o estudante precisa 

responsabilizar-se para aprender, reconhecendo seu perfil de aprendiz e aprimorando suas 

estratégias para desenvolver bem o que está sendo ensinado. A avaliação torna-se importante 

para o professor, porque lhe apresenta os estágios dessa aprendizagem pretendida e, para o 

estudante, porque pode ser o estímulo para chegar à aprendizagem desejada. Para Harlen 

(2006, p. 161, tradução nossa), “a avaliação é um dos fatores-chave que afetam a motivação”3. 

No tocante à bibliografia consultada sobre aprendizagem de línguas estrangeiras ou 

aquisição de segunda língua no Brasil, constatamos que, dentre as várias hipóteses e teorias 

referidas, nenhuma concebe a avaliação como promotora da aprendizagem ou investiga o 

fenômeno de aprender idiomas sob o ponto de vista dos aprendizes (PAIVA, 2012). 

Ao considerarmos a esse respeito, investigamos neste trabalho se a autoavaliação, por 

ser uma forma de avaliação que confere maior individualidade e independência de respostas 

por parte dos estudantes, pode ser um dos caminhos para gerir e promover a aprendizagem de 

                                                             
2 “Language acquisition is one of the most impressive and fascinating aspects of human development” 

(LIGHTBOWN; SPADA, 2006, p. 1). 
3 “Assessment is one of the key factors that affect motivation” (HARLEN, 2006, p. 161). 
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uma língua estrangeira, ajudando o estudante a construir ou consolidar a responsabilidade pela 

sua aprendizagem.  

A autoavaliação, desde seu surgimento, tem por tendência oferecer um suporte às 

situações de aprendizagem, contribuindo para a autorregulação de saberes e a melhoria da 

eficácia no gerenciamento das ações de ensino (BANDURA, 1997; BLANCHE; MERINO, 

19894; DUKE; SANCHEZ, 1994; SOARES, 2013). 

A autoavaliação é apresentada por Boud e Falchikov (1989) como um método no qual, 

gradativamente, os estudantes vão construindo julgamentos sobre o que aprendem e vão 

discernindo como aprimorar os resultados de seus esforços empreendidos para aprender. 

Para Hadji (1997, p. 95), a autoavaliação é uma “atividade de autocontrole refletido 

das ações e comportamentos do sujeito que aprende”. A autoavaliação tem como aspecto “a 

habilidade de se avaliar e julgar criticamente a própria aprendizagem” (CANAN, 1996, p. 30). 

Advogamos que esse aspecto, se trabalhado com os estudantes do Ensino Médio (EM), pode 

auxiliar na promoção da responsabilidade deles para com o desenvolvimento de seus saberes, 

além de fornecer, de certa forma, contribuições do educando para o processo de ensino-

aprendizagem de modo geral. A mesma autora acrescenta: 

 

Alunos envolvidos num sistema de autoavaliação se sentem responsáveis 

pelo processo de avaliação, tornando-se conscientes dos critérios usados, 

capazes de participar no desenvolvimento de critérios próprios e se 

tornando mais independentes dos resultados dos testes                                       

(CANAN, 1996, p. 30). 

 

Em nosso entendimento, muitas técnicas e estratégias de aprendizagem podem ser 

aplicadas ou desenvolvidas pelos estudantes, porém, nenhuma será tão eficiente quanto a 

autoavaliação, no intuito de fazer o estudante perceber-se como responsável-mor pela sua 

aprendizagem.  

Uma das finalidades da avaliação é ajudar nas intervenções dos professores em sala de 

aula durante o processo de ensino-aprendizagem, porque é necessário que o docente saiba o 

que está funcionando bem, o que está dando certo e o que não está surtindo efeito. Dessa 

forma, esse profissional recorre à única etapa do processo capaz de precisar o desempenho da 

turma na disciplina e de cada estudante em particular, que é a avaliação. Com a prática da 

autoavaliação, na qual cada estudante envolvido pode apresentar sua contribuição, 

manifestando ao professor os resultados obtidos, as intervenções docentes podem ser mais 

                                                             
4 Disponível em: <http://readcube.com/articles/>. Acesso em: 12 set. 2015. 
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precisas e mais eficazes, haja vista que se pautarão em situações concretas apresentadas pelos 

estudantes e não mais em circunstâncias “imaginárias” preconcebidas pelo professor. 

O Ensino Médio, etapa final da educação básica, continua no centro das propostas para 

a educação, haja vista que figura como “ponte” entre o ensino fundamental e o ensino 

superior, consolidando aprendizagens e conhecimentos da primeira etapa educacional e 

preparando e articulando novos conhecimentos a serem desenvolvidos na etapa que se 

seguirá.  

Nesse contexto, apresentamos a problemática de nossa pesquisa, que estuda o ponto de 

vista de vinte e seis estudantes da terceira série do Ensino Médio de uma escola pública de 

Natal-RN sobre o uso da autoavaliação na disciplina de Língua Inglesa (LI) como promotora 

da aprendizagem desse idioma, analisando a participação e o desempenho desses estudantes 

na disciplina antes e depois da implantação da autoavaliação nas atividades avaliativas 

bimestrais desenvolvidas pelo professor em sala de aula. 

 

Problemática da pesquisa  

 

Nossa pesquisa de doutorado segue a mesma temática desenvolvida na pesquisa de 

mestrado, dessa vez enfocando uma metodologia avaliativa em particular, a autoavaliação, 

ainda que sob a égide da abordagem qualitativa de avaliação. A autoavaliação está proposta 

para esta pesquisa como uma forma de contribuir com a inserção do estudante como 

corresponsável pela sua aprendizagem e de ser, ela mesma, uma das estratégias de 

aprendizagem que o estudante pode utilizar. 

 Em nossa pesquisa de mestrado, constatamos que, embora a avaliação aconteça para 

os estudantes, a maioria deles não é consultada a respeito dos instrumentos avaliativos a que 

são submetidos seus conhecimentos, para se verificar a real situação de aprendizagem em que 

se encontram.  

Ainda que, em nosso entendimento, seja preciso um amadurecimento didático, teórico 

e metodológico por parte dos nossos docentes para que a inserção participativa dos estudantes 

possa acontecer sem causar transtornos ao atual modelo de gestão de sala de aula, 

compreendemos que uma primeira ação possível pode ser efetuada para que essa participação 

estudantil se desenvolva e possa ser viável por meio da prática da autoavaliação.  

A nossa hipótese para este estudo é a de que a autoavaliação configura-se como uma 

das estratégias mais adequadas para auxiliar os estudantes de Ensino Médio no 

desenvolvimento da aprendizagem de língua inglesa, uma vez que os insere na construção do 
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seu processo de aprendizagem e avaliação, agregando-lhe aspectos como autocrítica, 

interpretação do próprio desempenho, participação, senso de responsabilidade pela 

aprendizagem, independência e resiliência para com os resultados obtidos a partir dos seus 

esforços, assim como trabalhando outros aspectos, tais como a capacidade de buscar ou criar 

mecanismos de auxílio à aquisição do idioma estrangeiro em estudo. 

Como forma de operacionalizar a problemática da pesquisa, desenvolvemos seis 

questões para serem respondidas durante a realização do estudo, sendo três para a fase 

diagnóstica e três para a fase de análise da intervenção efetuada: 

 

1. Como está sendo avaliada a disciplina de língua inglesa na escola pesquisada? 

2. Como os estudantes estão participando do processo avaliativo na disciplina de 

língua inglesa?  

3. O professor faz uso ou incentiva os estudantes a utilizarem a autoavaliação na 

disciplina de língua inglesa?5 

4. A autoavaliação pode ser usada como indicativo de que o estudante está 

aprendendo o idioma inglês? 

5. A autoavaliação pode promover a participação do estudante na construção do 

seu processo de aprendizagem na disciplina de língua inglesa? 

6. A autoavaliação pode interferir (modificar e/ou solidificar) nas rotinas e 

técnicas de estudos particulares aplicadas pelos discentes na aprendizagem do 

idioma? 

Para responder a estas questões, foram elaborados os seguintes objetivos: 

 

Objetivos da pesquisa 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

1. Inserir a prática da autoavaliação bimestral na disciplina de língua inglesa em uma escola 

pública de Natal-RN e investigar se os efeitos dessa implementação podem ser tidos 

                                                             
5 Considerando que essa resposta pudesse ser afirmativa, buscaríamos identificar se o professor pesquisado 

elaborava uma autoavaliação ou usava a que se encontra disponível no livro didático dos estudantes; e como ele 

fazia para apresentar o resultado da autoavaliação (feedback), derivando a pergunta em mais três:  

3.1 O professor elabora uma autoavaliação ou usa a que se encontra disponível no livro didático? 

3.2 O professor dá feedback da autoavaliação empregada? 

3.3 O professor permite que o estudante atribua uma nota ou conceito a si mesmo, como parte da autoavaliação 

empregada?  
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como exitosos, considerando a perspectiva de se usar a autoavaliação como uma 

estratégia para a promoção da aprendizagem de inglês na escola pública. 

 

2. Elaborar uma proposta de autoavaliação, embasada na interpretação dos dados obtidos e 

nas teorias consultadas, que possa ser trabalhada na disciplina de língua inglesa nas 

escolas públicas de Ensino Médio.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Observar como acontece o processo de avaliação na aprendizagem de inglês como 

língua estrangeira na escola pesquisada; 

2. Diagnosticar se, durante o ensino da língua inglesa, os estudantes fazem uso de 

autoavaliações.  

3. Analisar a opinião dos estudantes sobre a prática da autoavaliação e como esta pode 

refletir nas rotinas de estudo dos estudantes pesquisados, observando se contribui ou 

não para a promoção da aprendizagem.  

 

Após tratarmos da problemática que suscitou a necessidade da pesquisa, apresentando 

as questões e os objetivos propostos para este estudo, organizamos nosso trabalho desta 

forma:  

No capítulo 1, trataremos da Fundamentação Teórica da pesquisa. Inicialmente, 

posicionaremos nossa temática na grande área de estudos da Linguística Aplicada, 

justificando a escolha pelo nosso objeto de estudo. Em seguida, faremos uma breve análise 

das pesquisas desenvolvidas na área do ensino de línguas estrangeiras no Brasil, cuja temática 

seja a avaliação de língua inglesa, compondo nosso Estado da Arte na temática avaliação; Por 

conseguinte, discutiremos, à égide da teoria consultada, os demais assuntos que fundamentam 

a nossa pesquisa, partindo do estudo geral da avaliação na disciplina de língua estrangeira, 

seus aspectos, sua aplicação na escola pública, sua relação com a aprendizagem e sua 

concepção a partir dos documentos oficiais regentes da educação brasileira.  Ainda na 

fundamentação teórica do trabalho, apresentaremos os conceitos adotados pela pesquisa no 

tocante à autoavaliação, nossa principal temática, e o papel do estudante do Ensino Médio 

enquanto protagonista de sua aprendizagem. 

No capítulo 2, apresentaremos o trato metodológico sob o qual foi desenvolvida a 

pesquisa, a partir dos conceitos basilares que norteiam a abordagem escolhida para a 
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condução do trabalho investigativo. Apresentaremos ainda a metodologia adequada para a 

geração dos dados e a nossa adaptação dessa metodologia para a realidade investigada,  a 

descrição dos participantes e dos contextos da pesquisa, os procedimentos e o tratamento 

dispensado aos dados obtidos por meio da investigação.  

No capítulo 3, prosseguiremos com a análise dos dados gerados, apresentando os 

resultados obtidos pela investigação proposta e a discussão desses resultados com o auxílio 

das teorias consultadas e adotadas pelo trabalho. Inicialmente, iremos expor o modo como 

acontece a avaliação na aprendizagem de língua inglesa, na sala de aula do grupo de 

estudantes investigados pela pesquisa. Em seguida, buscaremos inserir a prática da 

autoavaliação na disciplina de língua inglesa, para, finalmente, apresentarmos os resultados 

obtidos com a autoavaliação aplicada e a análise de seus efeitos  para com a aprendizagem 

dos estudantes investigados.  

Finalmente, apresentaremos a conclusão do estudo empreendido,  refletindo acerca das 

compreensões obtidas a respeito do que nos propomos a investigar, retomando as questões de 

pesquisa que conseguiram ser respondidas pela investigação e os objetivos alcançados durante 

a mesma. Ainda em nossa conclusão, procuraremos indicar as perspectivas de aplicação dos 

conhecimentos construídos àqueles que trabalham com o ensino de línguas estrangeiras, bem 

como apresentar sugestões que possam suscitar o interesse dos cientistas da linguagem a 

realizarem futuros trabalhos de pesquisa com a temática avaliação em língua estrangeira, com 

perspectivas de ampliação para áreas afins. 
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

______________________________________________________________________ 

 

A Linguística Aplicada (LA) permaneceu por muito tempo restrita ao campo de 

investigação que tratava do ensino de línguas estrangeiras, sendo seu uso inicialmente mais 

compreendido como aplicação (MOITA LOPES, 2009). Posteriormente, passou a abranger 

também as pesquisas voltadas para o uso da linguagem nas práticas socioculturais, incluindo 

os estudos provenientes de suas subáreas, nas quais a linguagem em uso é o foco, “porque a 

LA é uma área de pesquisa em linguagem” (ALMEIDA FILHO, 2008, p. 27), e tornando-se 

uma área interdisciplinar e indisciplinar (MOITA LOPES, 2009), uma vez que contribui e 

recebe contribuições de outras áreas do conhecimento para produzir inteligibilidade nas 

questões cujos objetos de estudo sejam as situações de uso real da linguagem em seus 

diferentes contextos.   

Não obstante, embora compreendamos que a LA tenha evoluído e ampliado seu 

escopo de pesquisas, buscando para si mais espaço nos estreitamentos de relações com as 

outras áreas do conhecimento, advogamos que a LA pode continuar suas interações 

interdisciplinares, sem, contudo, desprezar o que já conquistou, exigindo de seus 

pesquisadores uma  consciência reflexiva que lhes permita “usar o conhecimento [que já se 

tem] sobre um processo, de modo a alterá-lo e adaptá-lo a novos contextos.” (MOTTA 

ROTH; MARCUZZO, 2008, p. 35). 

Dessa forma, procuramos manter nosso interesse na pesquisa dentro da perspectiva do 

ensino e da aprendizagem de línguas estrangeiras, na qual a “LA sempre teve forte atuação” 

(CELANI, 2005, p. 23), mas vinculando-a às contribuições advindas de outras ciências, como 

a Linguística e a Educação, concebendo estas como “zonas fronteiriças”, sobre as quais a LA, 

compreendida como “uma espécie de interface que avança por zonas fronteiriças”, pode 

prosseguir. (SIGNORINI, 1998, p. 89) 

Nossa temática é a avaliação, investigada como uma metodologia: a autoavaliação, 

que, conduzida dentro de uma abordagem avaliativa qualitativa, tem por fim colaborar com a 

aprendizagem da língua inglesa na escola pública de Ensino Médio. Apesar de encontrar 

referências sobre a avaliação provavelmente mais no âmbito da Pedagogia ou da Educação em 

si, essa etapa do processo de ensino-aprendizagem foi descrita pelo linguista aplicado 

Almeida Filho (1993) como a quarta categoria ou dimensão que deve ser contemplada pelos 

professores no que se convencionou denominar de Operação Global de Ensino de Línguas 
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(OGEL). Em nosso trabalho, essa temática apresenta-se vinculada aos estudos da aquisição de 

segunda língua (ASL). 

 

1.1 Estado da Arte 

 

Na busca por um referencial de pesquisas sobre a avaliação de língua inglesa no 

âmbito da Linguística Aplicada, tendo em vista que sua agenda de pesquisas nesse tema ainda 

é escassa (SCARAMUCCI, 1999)6, encontramos alguns estudos de pós-graduação stricto 

sensu no sítio da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD/IBICT)7 que se 

voltam para  a temática da avaliação na disciplina de língua inglesa, a partir dos quais 

podemos apresentar alguns dados do que se tem pesquisado sobre o assunto. As dissertações 

de mestrado e teses de doutorado analisadas são pesquisas situadas entre os anos de 2011 e 

2015, nas diferentes universidades brasileiras apontadas pelo site. Foram encontrados, ao 

longo desses cinco anos, dezenove trabalhos acerca da temática avaliação de língua inglesa, 

sendo cinco teses de doutorado e quatorze dissertações de mestrado.  

Para uma melhor organização, dividimos os trabalhos por contextos de pesquisa, 

considerando que: 

 

[...] as pesquisas desenvolvidas dentro do campo de estudos da LA têm 

explorado os mais variados e complexos contextos de pesquisa como a 

escola, o curso de línguas, a universidade, a empresa, o hospital, a delegacia 

de mulheres e as comunidades/minorias sociais. (MOTTA ROTH; 

MARCUZZO, 2008, p. 34) 
 

 Após essa divisão, relacionamos os aspectos da avaliação de língua inglesa que foram 

pesquisados em cada contexto, apresentando-os, juntamente com os resultados obtidos, em 

linhas gerais.  

Nesse cenário dos estudos da Linguística Aplicada, da Linguística e da Educação 

sobre a avaliação de língua inglesa, encontramos diversos contextos de pesquisa, que 

passaremos a apresentar de acordo com os trabalhos realizados. Desse modo, iniciaremos pelo 

contexto com maior número de pesquisas relacionadas ao tema, que é a universidade (DIAS, 

                                                             
6 Disponível..em: <http://info03.iel.unicamp.br/revista/index.php/tla/article/view/2407/1860>. Acesso em: 05 

ago. 2012 
7 Sítio da CAPES e sítio da BDTD/IBICT – Todos os trabalhos mencionados neste Referencial Teórico foram 

consultados e encontram-se disponíveis nestes endereços eletrônicos: <http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/>  e 

<http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Autoavalia%C3%A7%C3%A3o+em+l%C3%ADngua+estra

ngeira&type=AllFields>  Acesso em: 10 dez. 2015.  

http://info03.iel.unicamp.br/revista/index.php/tla/article/view/2407/1860
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Autoavalia%C3%A7%C3%A3o+em+l%C3%ADngua+estrangeira&type=AllFields
http://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=Autoavalia%C3%A7%C3%A3o+em+l%C3%ADngua+estrangeira&type=AllFields
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2011; MAROCHI, 2011; QUEVEDO-CAMARGO, 2011; SILVA, 2011; BUSNARDI, 2012; 

BATOCCHIO, 2013; BRAGA, 2013; PILEGGI, 2015), analisando os futuros profissionais da 

área de ensino de línguas quanto à sua proficiência oral em língua inglesa (MAROCHI, 2011; 

BUSNARDI, 2012; BRAGA, 2013); sua avaliação e planejamento (BATOCCHIO, 2013); 

seu uso da avaliação de LI como meio para a intervenção pedagógica e didática (QUEVEDO-

CAMARGO, 2011; DIAS, 2011); a influência dos exames externos nas políticas para o 

ensino de línguas no Brasil (SILVA, 2011) e a integração das quatro habilidades (ouvir, falar, 

ler e escrever) nos exames de proficiência (PILEGGI, 2015).  

 

 Proficiência Oral em LI 

 

Marochi (2011), em sua tese, descreve o processo avaliativo em LI, enfatizando a 

habilidade oral, pré-requisito de um teste de nivelamento oferecido aos universitários do curso 

de Letras na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Os resultados dessa pesquisa concluem 

que os professores formadores utilizam tipos diferenciados de avaliação oral, cujos critérios 

não são claros para os participantes.  

O estudo conduzido por Busnardi (2012) versa sobre a avaliação da proficiência oral, 

levando em conta a competência gramatical, de professores de LI antes e durante sua prática 

na sala de aula, no intuito de validar um teste produzido pela UNESP, chamado de TEPOLI 

(Teste de Proficiência Oral em Língua Inglesa), como ferramenta para avaliar a oralidade de 

futuros professores de inglês. Suas considerações apontam para uma semelhança de resultados 

entre os dois contextos nos quais as professoras foram investigadas, reconhecendo o exame 

TEPOLI como um instrumento capaz de prever (e, portanto, preparar) grande parte dos 

comportamentos linguísticos dos professores em sala de aula no que tange à complexidade 

gramatical.   

A dissertação de Braga (2013) versa a respeito da avaliação da proficiência oral dos 

estudantes de um curso de Letras, a partir do conceito que os próprios investigados atribuem 

ao termo proficiência e como eles fazem para desenvolver e avaliar essa proficiência ao longo 

do curso. Sua pesquisa concluiu que os participantes relacionam a proficiência com a 

comunicação oral na língua estrangeira e que essa oralidade é incentivada pelos professores 

do curso desde o primeiro semestre letivo, persistindo ao longo do curso de graduação e sendo 

avaliada de forma unilateral, ou seja, apenas pelos professores do curso que não consideram 

em suas avaliações os critérios defendidos pelos universitários. 
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 Avaliação e planejamento 

 

Batocchio (2013) disserta sobre o processo avaliativo vinculado ao planejamento 

temático de tarefas para professores em pré-serviço (ou seja, universitários concluintes de um 

curso de licenciatura em seus momentos de estágio), verificando se os instrumentos 

avaliativos e as atividades propostas pelo material utilizado eram compatíveis. Aborda 

também assuntos como: planejamento temático, uso de tarefas no ensino-aprendizagem de 

línguas e avaliação da aprendizagem de línguas estrangeiras.  A investigação empreendida 

compreendeu que os instrumentos avaliativos empregados conseguiram acompanhar o 

desempenho dos professores, mantendo consonância com as atividades planejadas 

previamente.   

 

 Uso da avaliação de LI como meio para a intervenção pedagógica e didática 

 

A tese de Quevedo-Camargo (2011) trata do papel da avaliação na formação de 

professores de LI, por considerar que a avaliação é indissociável do processo de ensino-

aprendizagem e por entender que ela pode servir como instrumento de intervenção didática, 

atuando nas capacidades de linguagem docente, quais sejam: de ação docente, discursiva 

docente, linguístico-discursiva docente e de autogestão profissional. O estudo identificou que 

a capacidade de autogestão do professor, descrita em possíveis técnicas e instrumentos de 

avaliação, é a capacidade central que mobiliza as demais capacidades de linguagem docente e 

propõe que estas sejam trabalhadas em conjunto e avaliadas sistematicamente.  

A pesquisa de Dias (2011) investiga a avaliação como uma forma de intervir 

pedagogicamente na sala de aula de LI, considerando seu efeito retroativo. Para tanto, ela 

toma como base a avaliação da proficiência oral dos universitários, que é realizada por meio 

do Teste de Proficiência Oral em Língua Inglesa (TEPOLI). Os universitários, ao perceberem 

seus erros, buscam intervir na sua aprendizagem, prevendo situações que possam vir a 

acontecer ao assumirem a docência de turmas na sala de aula. Como resultados, a pesquisa 

empreendida encontrou divergências entre os objetivos de professores e estudantes no que 

concerne ao ensino e à aprendizagem de inglês como LE; revelou problemas na proficiência 

dos pesquisados e aventou-se enquanto uma possibilidade para o aprimoramento do TEPOLI 

como instrumento de avaliação, assegurando que o teste exerceu efeitos retroativos na prática 

dos investigados. 
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 Influência dos exames nas políticas para o ensino de línguas 

 

O estudo conduzido por Silva (2011) discorre sobre a influência dos exames externos 

de LI na política linguística para essa disciplina, que se encontram em vigor no Brasil, 

estudando, para tanto, a prova de exame de vestibular da Unicamp e o exame First Certificate 

in English (FCE). O estudo conclui que a política linguística para o inglês no Brasil é uma 

política de representação e que tais exames analisados são legitimadores e também 

reafirmadores desse tipo de política linguística no Brasil. 

 

 Integração das quatro habilidades nos exames 

 

A investigação de Pileggi (2015) versa sobre a avaliação do desempenho em LI, 

focando na integração das habilidades (compreensão oral, produção oral, compreensão escrita 

e produção escrita) e traçando um comparativo entre a avaliação das habilidades feita 

separadamente e a avaliação que preza por trabalhar com as quatro habilidades de forma 

integrada. Analisa ainda dois exames de proficiência internacionais, de forma contrastiva: o 

Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros) e o TOEFL 

IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), focando em suas tarefas que 

exigem a produção escrita. Como resultados das análises dos dois tipos de exame de 

proficiência, a autora chega à conclusão de que é mais recomendado proceder com a avaliação 

das quatro habilidades de forma integrada do que de forma separada. 

O segundo contexto de pesquisa a que recorremos diz respeito à escola de Ensino 

Médio (LEIMIG, 2012; SILVA PAIVA, 2012; RAUBER, 2012; BLANCO, 2013), que traz 

investigações sobre as concepções sobre a avaliação na perspectiva de professores (LEIMIG, 

2012); as representações sobre a avaliação na perspectiva de estudantes (SILVA PAIVA, 

2012) e a análise do Exame Nacional do Ensino Médio (RAUBER, 2012; BLANCO, 2013). 

 

 Concepções dos professores sobre a avaliação 

 

Leimig (2012) investiga a avaliação da aprendizagem de inglês como língua 

estrangeira pela perspectiva dos professores do EM. Os resultados apontam para o fato de que 

os professores investigados concebem a avaliação da aprendizagem como algo responsivo e 
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burocrático, além de lançarem mão de ajustes às suas práticas avaliativas para atender as 

eventuais necessidades da sala de aula. 

 

 Representações dos estudantes sobre a avaliação  

 

O trabalho de Silva Paiva (2012) investiga a avaliação de LI na escola pública, 

envolvendo as contribuições dos estudantes do EM, dentro de uma proposta de avaliação 

qualitativa. Seu trabalho constrói-se a partir das representações que os estudantes atribuem à 

avaliação e das sugestões feitas por eles ao processo avaliativo. A pesquisa considera positiva 

a inserção dos estudantes na construção do processo avaliativo, entendendo que, ao fazê-la, os 

docentes podem agregar mais equidade e qualidade às suas avaliações. 

 

 Análise do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 

 

Rauber (2012) discorre acerca da inserção da prova de línguas estrangeiras (LE) no 

Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), a partir de análise de documentos que apontem 

para o seu construto, como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Língua 

Estrangeira (OCEM-LE) e as provas de língua inglesa do exame nos anos 2010 e 2011. Após 

as análises empreendidas, a autora entende que as questões apresentadas pelo ENEM na prova 

de inglês não estão de acordo com as OCEM-LE, porque as orientações defendem que a 

leitura deve ser uma prática cultural da linguagem e a prova do ENEM estaria em desacordo 

com as exigências contemporâneas que orientam o processo de ensino e aprendizagem de LE. 

Amparada nos temas Linguística, ENEM, impacto social e avaliação de língua inglesa, 

Blanco (2013) disserta sobre o Exame Nacional do Ensino Médio como uma avaliação 

educacional externa de alta relevância, uma vez que, por meio desse exame, dá-se, 

atualmente, a principal forma de ingresso nas universidades públicas brasileiras e em algumas 

instituições particulares. O trabalho também observa o papel do ENEM como um exame de 

rendimento da educação básica e investiga seus impactos sociais de efeitos retroativos na sala 

de aula de LI. A análise considerou que o ENEM trouxe impactos quanto ao ensino da língua 

na escola, enfatizando a competência da leitura e da interpretação de textos e mais avaliações 

voltadas a esse fim, como forma de oferecer uma melhor preparação aos estudantes que ainda 

irão enfrentar o exame. 

O terceiro contexto de pesquisa encontrado é a escola de ensino fundamental (LIMA, 

2011; VARELA, 2011; PUNHAGUI, 2012; ALVES, 2014; SILVA, 2014). Nesse contexto, 
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as investigações observadas tratam da avaliação presente nos livros didáticos (LIMA, 2011); 

das práticas e efeitos do feedback avaliativo do professor de LI para com seus estudantes 

(VARELA, 2011); da autoavaliação/avaliação reflexiva e gestão do erro (PUNHAGUI, 2012; 

SILVA, 2014) e das representações sobre avaliação (ALVES, 2014). 

 

 Avaliação nos livros didáticos 

 

Lima (2011), em sua dissertação, aborda a avaliação proposta pelos livros didáticos 

(LD) de LI para crianças. A autora considera que o livro didático tem forte influência no 

processo de ensino-aprendizagem. Assim sendo, busca analisar suas propostas de avaliação da 

disciplina, fazendo um paralelo entre as avaliações propostas pelo LD, os objetivos de ensino 

do LD e as concepções de linguagem presentes no LD analisado.  A análise empreendida 

mostrou discrepâncias entre o ensino e a avaliação. A pesquisadora usou como exemplo as 

habilidades orais que, apesar de serem incentivadas pelos materiais, não são muito enfatizadas 

pelas avaliações e apontou uma distorção entre as concepções de linguagem defendidas pelo 

LD analisado e as concepções de linguagem defendidas pela contemporaneidade.  

 

 Feedback avaliativo 

 

A dissertação de Varela (2011) trabalha com um aspecto da avaliação, que é o 

feedback. O autor defende que o feedback deve ser avaliativo e formativo para estabelecer 

elos com a produção da autonomia e da aprendizagem dos estudantes. Os resultados do estudo 

constataram que o professor investigado apresenta vários tipos de feedback para com seus 

estudantes, centralizando-os na função de avaliar o desempenho estudantil baseado nos 

acertos e erros produzidos ao longo do processo avaliativo. Dessa forma, o estudo defende 

que se faz necessária uma prática de feedback mais formativa, que auxilie o estudante a 

perceber-se em sua trajetória de aprendizagem, avançando em seus conhecimentos.  

 

 Autoavaliação e gestão do erro  

 

A pesquisa de Punhagui (2012) trata de assuntos como LI, estudo, ensino e 

aprendizagem, autogestão na educação e autoavaliação. Apresenta a autoavaliação como 

promotora da autonomia no processo de aprendizagem, mas o trabalho foca na gestão do erro. 

A pesquisa constatou que é necessária a intervenção do professor para que haja a 
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autorregulação na aprendizagem dos estudantes e que a aplicação de atividades 

autoavaliativas com a intervenção docente serve de suporte para que os estudantes monitorem 

seu desempenho na disciplina e usem os erros como indicadores de necessidade de mudanças 

nos estudos. 

O estudo de Silva (2014) discorre sobre a Linguística Aplicada, a avaliação formativa 

e o uso de diários reflexivos na disciplina de LI durante o processo de ensino-avaliação-

aprendizagem. Para ela, a avaliação formativa é a ideal para ser utilizada em sala de aula e os 

diários reflexivos escritos pelos estudantes são ferramentas promotoras desse tipo de 

avaliação. A pesquisadora concluiu que os diários reflexivos podem ser usados como 

ferramentas para a prática da avaliação formativa, aliando esse tipo de avaliação à interação 

entre estudantes e contextos, e observou que a professora por ela investigada também fez uso 

dos diários reflexivos para analisar suas práticas pedagógicas. 

 

 Representações sobre avaliação 

 

O estudo conduzido por Alves (2014) analisa as representações de professores do 

ensino fundamental egressos de um curso de licenciatura em línguas estrangeiras – inglês e 

espanhol – sob o viés do interacionismo sociodiscursivo, enquanto apresenta um breve 

histórico da avaliação e fornece uma concepção sobre a avaliação vinculada à Linguística 

Aplicada.  

A pesquisadora considerou apenas as representações mais recorrentes, como as de 

avaliação como instrumento para a punição; avaliação como auxiliadora da aprendizagem; e 

avaliação como forma de fornecer feedback aos estudantes. Dessas representações, a autora 

deduziu que grande parte dos professores pesquisados representa a avaliação como um 

produto final, relacionando-a com as notas, apesar de perceberem a necessidade de uma 

mudança no enfoque avaliativo e nas suas maneiras tradicionais de avaliar a disciplina.  

O último contexto de pesquisa identificado é o curso de línguas (NAZARETH, 2011; 

FRANCO, 2011), trazendo pesquisas que tratam da avaliação de LI desenvolvida em um 

curso de inglês direcionado a cadetes da aeronáutica (NAZARETH, 2011) e das 

características de avaliação dos professores de LI presentes no modo como esses professores 

avaliam seus estudantes (FRANCO, 2011).   

 

 Avaliação do curso de inglês dos cadetes da aeronáutica 
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Nazareth (2011) aborda em sua dissertação assuntos como: avaliação do ensino e da 

aprendizagem e língua inglesa como língua estrangeira, focando sua pesquisa na avaliação da 

proficiência oral de cadetes da aeronáutica, entendendo que essa modalidade é muito 

importante para esses profissionais. Como resultado, a pesquisa denuncia que as avaliações 

empregadas revelam que os verdadeiros focos do curso de inglês, que deveriam ser a 

compreensão oral (audição) e a produção oral (fala), foram preteridos em prol das habilidades 

de leitura e escrita, no entender da pesquisadora, prejudicando o domínio da modalidade oral 

da língua dos cursistas, que passaram a demonstrar uma aprendizagem insuficiente. 

A pesquisa conduzida por Franco (2011) investiga as práticas avaliativas de 

professores de um curso de língua inglesa, procurando diferenciar avaliação de “testagem” e 

situando a avaliação feita atualmente pelos investigados com a sua evolução no período 

histórico. Os resultados apontam para uma caracterização das avaliações empregadas pelos 

professores, algumas se remetendo ao período tradicional e outras ao período audiolingual do 

ensino de idiomas. Atestam ainda que os professores parecem não considerar a avaliação 

como uma ferramenta capaz de ajudar seus estudantes durante o processo de aprendizagem de 

uma LE. 

Após tomar ciência dessas pesquisas a respeito da avaliação de inglês, consideramos 

que a literatura sobre a avaliação de língua inglesa tem nos trazido importantes contribuições 

para compreendermos que este é um assunto que ainda tem muitos aspectos a serem 

desvelados pelos seus pesquisadores, fazendo-se necessárias mais pesquisas voltadas para os 

estudos linguísticos da avaliação de línguas estrangeiras.  

Desse modo, depois de contextualizarmos o problema de pesquisa desta proposta de 

investigação, apresentando sua justificativa, seus objetivos e perguntas de pesquisa na seção 

anterior, nesta seção, que está subdividida em seis partes, buscamos a construção que servirá 

de base teórica para o estudo e, assim, apresentaremos os postulados teóricos que constituem 

esta pesquisa, por meio da discussão dos itens: 1.2 A avaliação e a disciplina de língua 

estrangeira, 1.3 Os aspectos de uma proposta de avaliação qualitativa para o ensino de 

idiomas na escola pública, 1.4 O protagonismo do estudante de Ensino Médio no processo 

avaliativo, 1.5 Dos PCN ao Pacto: a avaliação preconizada por alguns documentos oficiais 

nacionais, 1.6 A aprendizagem de língua inglesa e sua relação com a avaliação e 1.7 A 

autoavaliação como um instrumento a favor da autonomia do estudante na construção de sua 

aprendizagem. 
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1.2 A avaliação e a disciplina de língua estrangeira 

 

A avaliação como promotora da aprendizagem é um assunto relativamente novo e, 

portanto, causa de algumas discussões acadêmicas (BLACK; WILLIAN, 2006). As 

discussões pautam-se no objetivo de se fazer uso da avaliação para a aprendizagem e não 

somente para, na culminância do processo, classificar os estudantes e o que eles aprenderam 

ou não.  

A avaliação ainda acontece nas nossas escolas seguindo preceitos baseados em antigos 

paradigmas, alicerçados e sólidos, inclusive na formação docente de grande parte de nossos 

professores, que ainda passarão muito tempo contribuindo com nossas salas de aulas. Seja por 

resistência às mudanças, seja por apego às tradições, o fato é que a maioria dos docentes 

repete em sala de aula os mesmos instrumentos e métodos avaliativos com os quais foram 

avaliados quando estudantes (LUCKESI, 2011). 

Nesses antigos paradigmas, a avaliação aparece como a parte final do processo. Em 

uma metáfora comparativa, se estivéssemos em um jogo de metas, no qual os jogadores têm 

que realizar tarefas a cada lançamento do dado, a avaliação seria o lugar privilegiado onde 

todos queriam chegar, representando a avaliação como o final do jogo. 

Na figura abaixo, representamos a avaliação como sendo o ponto final do processo de 

ensino-aprendizagem: 

 

Figura 1 – Avaliação como etapa final do processo de ensino-aprendizagem 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

Esse ponto de vista finito do processo avaliativo está se modificando, embora 

percebamos que nossas escolas ainda se encontram muito vinculadas às práticas avaliativas 

que não se colocam a serviço da aprendizagem. A mudança deve ocorrer, portanto, de forma 

gradativa e processual.  
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Na figura a seguir, representamos a avaliação como parte do processo e não como 

etapa final: 

 

Figura 2 – Avaliação como parte do processo de ensino-aprendizagem 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na área de linguagens, no tocante à avaliação de língua estrangeira, concordamos com 

Almeida Filho (1993) quando ele organiza as dimensões da operação global de ensino de 

línguas, a saber: o planejamento; a produção ou seleção de materiais para o ensino; as 

experiências em, com e sobre a língua-alvo e a avaliação, sentenciando que a mudança em um 

desses passos ou sequências altera os demais, porque se encontram encadeados: “uma 

mudança em um deles resultará em mudanças nos outros” (ALMEIDA FILHO, 1993, p. 27). 

Ou seja, é todo um processo contínuo e cíclico no qual a avaliação pode influenciar e ser 

influenciada. 

Nesse processo, a meta deve ser sempre a aprendizagem. A nosso ver, não pode haver 

avaliação se não houver contribuição para a aprendizagem em construção. A checagem que 

acontece de forma a excluir alguns estudantes, baseando-se nos registros emitidos por notas e 

conceitos, não é avaliar. O que se deve fazer é conduzir o processo avaliativo de forma a 

centralizá-lo na pessoa do estudante, ou seja, do que aprende. 

Para Fortes e Zilles (2009, p. 225): 

 

uma avaliação de desempenho está comprometida com uma prática 

pedagógica que entende língua como ação social. Aprendizagem de língua 

aqui significa tornar-se capaz de usar a língua para agir no mundo, tanto em 

âmbitos cotidianos quanto profissionais e acadêmicos. O aluno não somente 

deve desenvolver conhecimento sobre as estruturas gramaticais e o léxico da 

língua, mas também deve saber aplicá-los em diferentes contextos de uso, 

com diferentes propósitos e para diferentes interlocutores. Não basta, pois, 

avaliar somente o que o aluno sabe sobre a língua, mas também e sobretudo, 

o que ele é capaz de fazer com a língua que aprendeu.   
 

O desempenho não pode, portanto, ser entendido como uma nota obtida ou um 

conceito estabelecido, pois compreender notas ou conceitos como sinônimos de avaliação é 

 

Professor Ensino Estudante Avaliação 

 

Aprendizagem 
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distorcer o processo. Notas e conceitos servem para atestar que o estudante passou por um 

acompanhamento profissional ao cursar uma disciplina. É uma forma sucinta de registro, nada 

mais do que isso. O que fazemos para chegar a esses registros e o que fazemos a partir desses 

registros, isso sim é avaliação. Os registros que desejamos obter e os já obtidos nos nortearão 

na abordagem de avaliação que aplicamos, na metodologia escolhida e nas finalidades 

pretendidas. 

Ainda neste capítulo, pretendemos apresentar a nossa compreensão do que seja o 

processo avaliativo, suas etapas e os desdobramentos dessas etapas, classificações e 

instrumentos, que, quando aplicados, incidem no processo de ensino de línguas estrangeiras, 

por parte do docente, e de aprendizagem de idiomas, por parte dos discentes. Para tanto, 

construímos um quadro que divide o processo avaliativo nas etapas, como as concebemos:  

 

Quadro 1 – Processo de Avaliação  

PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

ABORDAGEM 

Qualitativa Quantitativa 

FINALIDADE 

Avaliação para a aprendizagem Avaliação da aprendizagem 

CLASSIFICAÇÃO (MÉTODOS/TIPOS DE AVALIAÇÃO)  

Formativa – Contínua – Diagnóstica – Somativa – Autoavaliativa – etc. 

MODALIDADES 

Escrita – Oral – Gestual – Visual – Auditiva 

INSTRUMENTOS 

Tradicionais: Prova, teste, seminário, 

trabalho em grupo, trabalho de pesquisa etc. 

Alternativos: portfólio, entrevista, diário de 

bordo, gravações em vídeo, gravações em 

áudio, observações do professor etc. 
        Fonte: Elaborado pela autora 

 

Neste quadro, buscamos entender as fases do processo avaliativo, desde a abordagem 

de avaliação adotada até o instrumento avaliativo escolhido para a geração do dado a ser 

analisado e representado por meio de uma nota ou conceito.  

As duas abordagens de avaliação são as primeiras partes pelas quais iniciamos a 

divisão do processo. Como definição do que seria uma abordagem, tomamos de empréstimo 

os conceitos de Richards e Rodgers (1999) no que se refere ao ensino de línguas estrangeiras, 

depreendendo que se trata da parte teórica sobre a natureza da avaliação, isto é, a razão ou o 

motivo que nos faz avaliar da forma como avaliamos, bem como pressupõe as nossas 

finalidades e princípios avaliativos.  
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Nessa divisão, compreendemos que existe uma abordagem de natureza qualitativa e 

outra de natureza quantitativa, de acordo com os propósitos preestabelecidos. Por essa 

divisão, quantificar, classificar, estabelecer ranking de melhores notas, por exemplo, seriam 

propósitos quantitativos;  enquanto que os propósitos de definir estratégias de aprendizagem, 

dar feedback e promover a autonomia da aprendizagem para os estudantes seriam qualitativos.  

Observaremos alguns critérios, compilados por Saul (1988 apud CANAN, 1996, p. 

24-26), sobre a abordagem qualitativa de avaliação: 

 

 Incluir na avaliação considerações sobre o grau de aprendizagem dos 

estudantes, juntamente com as justificativas e os efeitos de aprendizagem; 

 Considerar diferentes posições, opiniões e ideologias, incluindo os pontos de 

vista dos diferentes grupos participantes, os quais servirão para reorientar as 

práticas educativas; 

 Entender que a compreensão dos fenômenos, sistemas ou acontecimentos está 

sujeita a limitações e erros, por tratar-se de realizações humanas; 

 Buscar o enfoque progressivo que evolui de acordo com as sucessivas 

descobertas e com as transformações do contexto; 

 Compreender que a avaliação não pode ter como objetivo exclusivo a 

comparação de resultados com objetivos preestabelecidos observáveis e 

quantificáveis; 

 Objetivar a compreensão de determinadas situações considerando as 

interpretações e aspirações dos seus participantes; 

 Interessar-se mais por efeitos em longo prazo do que por efeitos planificados 

imediatos; 

 Enfatizar os processos e não os produtos; 

 Proporcionar a formulação e a reformulação da prática educativa; 

 Priorizar a aprendizagem e não as exigências metodológicas; 

 Usar uma metodologia que seja sensível às diferenças, aos acontecimentos 

imprevistos, à mudança e ao progresso, às manifestações observáveis e aos 

significados latentes; 

 Usar orientações e pressupostos característicos da metodologia etnográfica e da 

investigação de campo; 
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 Substituir generalizações estatísticas por análises e interpretações, não 

rejeitando os dados quantitativos. 

 

De acordo com esses critérios, percebemos que há, na abordagem qualitativa, uma 

preocupação com todas as etapas do processo, desde a sua concepção, ao considerar as 

opiniões dos diferentes grupos participantes com suas aspirações e interpretações, passando 

pelo seu desenvolvimento, ao levar em conta o contexto, os acontecimentos imprevistos, sua 

formulação e reformulação, e chegando ao seu momento conclusivo-cíclico, analisando e 

interpretando os dados quantitativos obtidos e reorientando suas práticas.   

A segunda abordagem é a de natureza quantitativa. No entendimento de Saul (1988 

apud CANAN, 1996, p. 21-22), estes são alguns critérios da avaliação quantitativa: 

 

 Buscar objetividade na avaliação; 

 Dar tratamento estatístico aos dados; 

 Quantificar as observações; 

 Enfatizar os produtos e os resultados; 

 Simular na escola as condições de um laboratório; 

 Evitar alterações curriculares devido à estruturação dos testes; 

 Buscar a informação baseada na quantidade; 

 Descartar aspectos considerados subjetivos, impressionistas, anedóticos. 

 

Os critérios acima, em nossa percepção, oferecem praticidade para a aplicação e a 

correção da avaliação, fazendo uso de testes e enfatizando os resultados e não o processo, 

orientando que as alterações curriculares devem ser evitadas. As informações obtidas, em 

nossa interpretação, são transformadas em quantidade: quantos estudantes aprovados? 

Quantos reprovados? Quanto foi a nota? Qual foi a nota mais alta? Qual foi a nota mais 

baixa? Se foi alta, pode ser sinônimo de que o estudante é bom, inteligente, interessado? Se 

foi baixa, pode indicar que o estudante é desinteressado, relapso? Os professores não podem 

saber com certeza, porque, nessa proposta de avaliação, sua utilidade “é mais administrativa 

do que pedagógica, já que a mesma classifica os alunos atribuindo uma nota ou conceito ao 

término de um semestre, ano ou curso” (CANAN, 1996, p. 23). 

Na segunda parte do processo avaliativo explicitado no quadro, encontramos as 

finalidades da avaliação, que podem ou não estar diretamente vinculadas à abordagem 
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escolhida pelo professor. Assim, entendemos que a avaliação empregada e realizada em sala 

de aula pode ser para a aprendizagem e da aprendizagem (WEEDEN; WINTER; 

BROADFOOT, 2002). De forma simples, podemos resumir que estas são as finalidades da 

avaliação: avaliar o que se ensinou ou avaliar para se ensinar. A diferença está nos propósitos 

preestabelecidos por quem dela faz uso. 

A classificação inclui os métodos ou tipos de avaliação. Esses tipos ou métodos de 

avaliação requerem determinadas modalidades e instrumentos que são aplicados pelos 

docentes durante a construção do processo, considerando que a avaliação escolhida deve ser 

pensada como método didático (MORALES, 2003) e inserida no amplo processo de ensinar e 

aprender. Dessa forma, desmistifica a ideia de que “até mesmo no planejamento, a avaliação 

recebe pouca atenção”. (EARL, 2003, p. 09, tradução nossa)8  

São três os tipos mais comuns de avaliação (HAYDT, 1992): a Avaliação Diagnóstica, 

a Avaliação Formativa e a Avaliação Somativa. Desses três tipos clássicos, pressupomos que 

se originaram os demais que conhecemos até a atualidade. Para Haydt (1992, p. 16): 

“Basicamente a avaliação apresenta três funções: diagnosticar, controlar e classificar. 

Relacionadas a estas três funções existem três modalidades de avaliação: diagnóstica, 

formativa e somativa”. 

Com base nessa descrição, a autora apresenta um quadro que exibe um melhor 

entendimento de sua classificação: 

 

Quadro 2 – Modalidades e funções da avaliação  

MODALIDADE 

(tipo) 

FUNÇÃO PROPÓSITO 

(para que usar) 

ÉPOCA 

(quando aplicar) 

Diagnóstica Diagnosticar Verificar a presença ou a ausência de 

pré-requisitos para novas 

aprendizagens. 

Detectar dificuldades específicas de 

aprendizagem, tentando identificar 

suas causas. 

Início do ano ou semestre 

letivo ou no início de uma 

unidade de ensino. 

Formativa Controlar Constatar se os objetivos 

estabelecidos foram alcançados pelos 

alunos. 

Fornecer dados para aperfeiçoar o 

processo ensino-aprendizagem. 

Durante o ano letivo, isto é, 

durante o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Somativa Classificar Classificar os resultados de 

aprendizagem alcançados pelos 

alunos, de acordo com níveis de 

Ao final de um ano ou 

semestre letivos, ou ao 

final de uma unidade de 

                                                             
8 “even in the planning, assessment received little attention” (EARL, 2003, p. 9). Disponível em: 

<http://books.google.pt/books?id=DbDEuqBsn-gC&printsec=frontcover&hl=pt>. Acesso em: 25 fev. 2015. 

 

http://books.google.pt/books?id=DbDEuqBsn-gC&printsec=frontcover&hl=pt
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aproveitamento estabelecidos. ensino. 
Fonte: Haydt (1992, p. 19). 

 

No quadro proposto por Haydt (1992), percebemos que, independentemente do 

método avaliativo escolhido, todos eles apresentarão os critérios de função, propósito e época 

(tempo) de uso no decorrer do período letivo, cabendo ao docente a escolha de um ou mais 

tipos de avaliação para os diferentes momentos e objetivos de aprendizagem na sala de aula 

de língua estrangeira.  

Sobre a relação entre o tempo de sala de aula e a avaliação, Paiva (2012, p. 146) 

observa que “a avaliação é um problema para o ensino do inglês, pois a aquisição de uma 

língua é um processo longo. Não é possível medir o desenvolvimento em períodos curtos 

como os demandados pelo sistema de avaliação escolar”.  

Para não agravar esse problema, o professor também deve se mostrar criterioso nas 

modalidades e na escolha dos instrumentos avaliativos que disporá para conduzir o processo 

avaliativo em sua sala de aula, que também deverão ser pensadas numa perspectiva de tempo 

e espaço, dentro de seus respectivos métodos escolhidos.  

As modalidades aqui descritas foram pensadas por nós para a avaliação de línguas de 

forma geral, já considerando também o ensino e a aprendizagem da língua brasileira de sinais 

(LIBRAS). A modalidade é a forma como a avaliação será externada para e pelo estudante, 

compreendendo desde o desempenho da sua escrita até a sua compreensão auditiva.  

As modalidades de avaliação são provocadas pelos instrumentos avaliativos 

escolhidos. Por exemplo, se é preciso avaliar para contribuir com o desenvolvimento da 

oralidade dos estudantes, devemos usar instrumentos avaliativos como entrevistas, diálogos, 

gravações em áudio e vídeo, que, por sua vez, mobilizarão as modalidades orais, gestuais e 

auditivas, se estamos pensando em trabalhar as habilidades de forma contextualizada. Essas 

modalidades provocarão no estudante as respostas de suas percepções auditivas, de seu 

domínio de vocabulário e interação na língua estudada e ainda a coerência de seus gestos ao 

acompanhar sua fala e a compreensão daquilo que estará fazendo.   

Finalmente, na escolha dos instrumentos para a concretização da avaliação, 

observamos que dispomos de alguns considerados como tradicionais pelo tempo de uso que 

perpassa gerações de avaliadores, como a prova, os testes, o trabalho em grupo, o trabalho de 

pesquisa, a redação etc., e os instrumentos que consideramos como alternativos pelo seu 

caráter atemporal e dinâmico, como o portfólio, a entrevista, o diário de bordo, as gravações 
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em vídeo, as gravações em áudio, as observações do professor, entre outras opções que podem 

ser negociadas entre docentes e discentes. 

Os instrumentos avaliativos são inegavelmente uma das partes mais importantes do 

processo, pois são eles a interagirem diretamente com os discentes: 

 

Na vida extraescolar, cada avaliação é realizada de acordo com um objetivo 

específico e com um contexto em particular, sendo os instrumentos de 

avaliação definidos com base no resultado a que se quer chegar e nos dados 

que se precisa colher para tal. [...] Nas avaliações escolares e acadêmicas o 

mesmo deve acontecer. Os alunos devem ser submetidos a instrumentos de 

avaliação que forneçam dados ou amostras de seu desempenho em 

determinada competência ou área de conhecimento a fim de que as decisões 

mais adequadas com relação à trajetória de aprendizagem desse aluno 

possam ser tomadas. Em outras palavras, se o aluno pode progredir ou se ele 

deve retomar todos ou certos conteúdos avaliados pelos instrumentos. 

(FORTES; ZILLES, 2009, p. 222-223) 
 

Na escolha de um ou mais instrumentos, o professor deve estar consciente de todas as 

outras etapas do processo avaliativo, que refletirão nesse instrumento e revelarão para o 

estudante perceptivo as intenções didáticas de seu professor. Não é por acaso que, em 

determinados momentos e contextos, o instrumento é confundido com a própria avaliação. 

Por exemplo, quando em uma escola vai ser realizada uma semana de provas (exames 

escritos), geralmente se diz que vai ser realizada a semana de avaliações. 

A partir dessa organização do processo avaliativo, podemos entender e planejar 

melhor nossas ações em sala de aula, considerando a avaliação para a disciplina de língua 

estrangeira como um processo dentro do processo de ensinar e aprender a língua-alvo, com 

suas abordagens, métodos, modalidades e instrumentos. 

No exame crítico desse quadro, poderemos inferir que, independentemente da escolha 

da modalidade e do instrumento avaliativo para concretizá-la em sala de aula, o que definirá a 

avaliação é a sua finalidade, presente na abordagem, e o método como foi aplicada na classe, 

ou seja, o que fazer com os resultados obtidos a partir dos instrumentos empregados durante 

as fases do processo. 

Em nosso entendimento, o ideal seria que esse processo, em sua aplicabilidade, fosse 

discutido e co-construído localmente, contando com a participação de todos os seus agentes 

(professores e estudantes), que podem trazer novas sugestões para a elaboração, objetivos, 

escolha de instrumentos, aplicação e retorno, considerando o contexto específico e a realidade 

de cada escola.  

 



42 

 

 

1.3 Aspectos de uma proposta de avaliação qualitativa para o ensino de idiomas na 

escola pública 

 

A avaliação qualitativa é entendida por nós como uma abordagem avaliativa que pode 

abrigar as diversas metodologias avaliativas existentes e por existir, direcionando-as com a 

finalidade de promover a participação do estudante na construção do seu processo de ensino-

aprendizagem, de forma mais autônoma, com o objetivo de promover a aprendizagem 

significativa dos conteúdos curriculares trabalhados e sua conscientização na tomada de ações 

que concorrerão para a geração dos resultados obtidos a partir de sua inserção no processo.    

Nesse sentido, trata-se de uma modalidade de avaliação cujo sentido “na linha da 

qualidade, é participar. [...] uma avaliação qualitativa dedica-se a perceber tal problemática 

para além dos levantamentos quantitativos usuais” (DEMO, 2008, p. 17, grifo nosso).  

Ao formularmos perguntas para essa proposta de avaliação, cujo enfoque sobre as 

informações obtidas recai sobre a qualidade, destacamos: Por que chegamos a esse resultado? 

Como foi ensinado e avaliado o conteúdo para que chegássemos a esse resultado? O que foi 

combinado entre estudantes e professores? O que faremos agora para manter os bons 

resultados e melhorar os resultados insatisfatórios? 

De acordo com Morales (2004, p. 11, grifo do autor), “se, em última instância, a 

qualidade do ensino se reflete na qualidade do que é ensinado, nosso como avaliamos será 

um condicionante importante da qualidade do aluno”.   

Ao considerarmos que a qualidade do ensino é presumível pela qualidade do que 

ensinamos (a forma como ensinamos, os recursos que usamos, o tempo que otimizamos em 

sala de aula), nosso modo de avaliar pode condicionar a qualidade da aprendizagem, quer 

esteja ela em convergência, quer em divergência com nossa forma de ensino. 

Para se entender a abordagem qualitativa que estamos propondo para a avaliação de 

língua inglesa na escola pública, torna-se necessário observar as duas principais abordagens 

de avaliação numa situação de contraste, para entendermos as diferenças entre essas duas 

abordagens, pois ainda que se possa pensar numa forma híbrida de trabalhar com ambas ao 

mesmo tempo, o que não consiste em nossa proposta, percebemos que as características 

divergentes das duas abordagens podem nortear, em sala de aula, as diversas metodologias de 

avaliação. 

  No intuito de descobrir a avaliação ideal, desde que começaram a surgir as primeiras 

discussões sobre avaliação educacional, muitas definições acompanhadas de nomenclaturas 

têm se investido impetuosamente sobre professores, pesquisadores e profissionais da 
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educação de todo o mundo. A ideia que se tem é que, ao se descobrir ou constatar um aspecto 

ainda não percebido por outra pessoa, no estudo da avaliação, logo se cria uma nova 

nomenclatura. Assim, falar de avaliação parece que virou apenas um jogo de troca-letras, 

confundindo os profissionais que com ela lidam, pois não sabem sequer explicar que 

metodologia de avaliação estão usando, uns por receio de parecerem retrógrados, outros por 

ainda não conhecerem a mais nova forma de avaliar. 

Independentemente da nomenclatura utilizada por teóricos do tema ao longo de suas 

produções intelectuais (avaliação contínua, formativa, tradicional, diagnóstica, apreciativa, 

autêntica etc.), entendemos que o processo de avaliar pode ser realizado por meio de duas 

formas básicas de abordagem: ou é quantitativo, quando seus meios concorrem para um final 

em que a quantidade sobrepuje a qualidade, ou é qualitativo, quando se realiza com 

finalidades contrárias à anterior.  

Em nosso entendimento, podemos deduzir, por exemplo, que uma avaliação 

diagnóstica pode desenvolver-se sob a abordagem quantitativa. A esse respeito, Pellegrine 

(2003)9 metaforicamente compara o professor que somente atribui a nota - diagnosticando 

com ela o nível do estudante, mas não apresentando a solução para a aprendizagem - com um 

médico que somente diagnostica a doença, mas não oferece o tratamento para a cura. 

Uma avaliação contínua também pode objetivar a quantidade. Se o professor está 

apenas passando trabalhos para somar na média, não está preocupado com a aprendizagem 

nem com o feedback, retornando às atividades em que os discentes apresentaram um mau 

desempenho, ele está avaliando cotidianamente, mas os seus propósitos são quantitativos. 

 Assim, propomos o seguinte quadro, contendo aspectos que, a nosso ver, são 

diferenciais nas duas abordagens de avaliação:  

 

 

Quadro 3 – Aspectos contrastantes das avaliações quantitativa e qualitativa 

 

AVALIAÇÃO QUANTITATIVA AVALIAÇÃO QUALITATIVA 
Descrita em metodologias como somativa, 

tradicional, cumulativa 
Descrita em metodologias como diagnóstica, 

formativa, contínua 
O enfoque é nas notas e médias bimestrais O enfoque é na melhoria da aprendizagem, 

contemplando aspectos como: 

motivação, participação, pontualidade, 

assiduidade e empenho com os estudos 

 
O papel do estudante é responder os 

instrumentos avaliativos escolhidos pelo 

O papel do estudante é opinar sobre os 

instrumentos avaliativos que melhor 

                                                             
9 Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-avaliacao/avaliacao/avaliar-ensinar-melhor-

424538.shtml>. Acesso em: 3 set. 2014. 
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professor representam sua aprendizagem 
Os instrumentos avaliativos não são variados 

durante as fases de ensino e geralmente não 

contemplam todas as habilidades pretendidas 

ao ensino de idiomas 

Os instrumentos avaliativos são variados 

durante as fases de ensino e geralmente 

contemplam todas as habilidades pretendidas 

ao ensino de idiomas 
É um tipo de avaliação mais prático para o 

professor, porém, menos fidedigno da real 

situação de aprendizagem do estudante 

É um tipo de avaliação mais complexo para o 

professor, porém mais fidedigno da real 

situação de aprendizagem do estudante 
Pode oferecer correção Oferece correção e feedback 
Avaliação punitiva, classificatória e, por 

vezes, excludente 
Avaliação recuperatória, generalizada e 

inclusiva 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após a análise contrastante das duas abordagens avaliativas, defendemos a avaliação 

qualitativa como a abordagem ideal para se conduzir o ensino e a aprendizagem de língua 

inglesa, porque, pelo seu caráter flexível, pode adaptar-se às metodologias de ensino de 

línguas adotadas pelos docentes. 

Para Demo (2008, p. 12), “o centro da questão qualitativa é o fenômeno participativo”. 

Sobre esse aspecto, Scallon (2004) reafirma que, na avaliação, todos os envolvidos, a partir de 

uma situação dada, podem contribuir para defini-la, ajustá-la ou especificá-la.    

Nessa proposta de avaliação, as quatro habilidades básicas para o ensino de idiomas – 

ler, escrever, falar e ouvir na língua-alvo (BRASIL, 2002) – são contempladas pelos 

instrumentos avaliativos escolhidos, que devem ser diversificados, considerando que “o 

instrumento que utilizamos define o que estamos medindo” (MORALES, 2004, p. 13). Todas 

as habilidades precisam ser avaliadas para que se possa ter uma ideia precisa do 

desenvolvimento do aprendiz e também para perceber em que habilidades ele tem mais 

facilidade e em que habilidades ele apresenta menos desenvoltura. 

Sobre esse assunto, é pertinente a observação de Fortes e Zilles (2009, p. 223) a 

respeito da avaliação em língua estrangeira: “o que vemos na maioria das salas de aula, 

sobretudo de língua estrangeira, são avaliações que medem em separado os conhecimentos e 

as habilidades na língua-alvo, sempre de forma restrita e descontextualizada”. 

O feedback, na abordagem de avaliação qualitativa, não se resume à correção dos 

dados obtidos pelos instrumentos aplicados, mas é um momento para oferecer uma nova 

oportunidade de aprendizagem, um momento para a revisão do que já foi ensinado com vistas 

ao que ainda será, porque, de acordo com Varela (2011) e Brookhart (2008), os estudantes 

filtram melhor os ensinamentos quando possuem um parâmetro obtido com suas próprias 

experiências de aprendizagem, boas ou más. Essa ideia é corroborada por Earl (2003, p. 79), 
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que observa: “Aprender é mais fácil quando ambos, o professor e o estudante, têm uma 

imagem clara de para onde eles estão indo” (tradução nossa)10. 

Entendemos a importância de um feedback avaliativo quando refletimos nas palavras 

de Canan (1996, p. 20, grifos da autora): “Infelizmente grande parte das nossas escolas 

continua enfatizando o QUANTO o aluno aprendeu e não O QUE ou COMO o aluno 

aprendeu, limitando-se  a comparar a quantidade de informações emitidas para o aluno com a 

quantidade de informações que ele consegue captar e reproduzir”.  

Ao concluirmos nossa exposição dos aspectos de uma avaliação qualitativa pensada 

para o ensino de idiomas, compreendemos que essa avaliação é promotora da aprendizagem. 

Para Gardner (2006, p. 03, tradução nossa)11, existem dez princípios, chamados por ele de 

qualidades, que devem fazer parte de uma avaliação voltada para a promoção da 

aprendizagem: 

 

1 - É parte de um planejamento eficaz; 2 - Incide sobre como os estudantes 

aprendem; 3 - É central para a prática de sala de aula; 4 - É uma habilidade 

profissional chave; 5 - É sensível e construtiva; 6 - Promove a motivação; 7 - 

Promove a compreensão dos objetivos e critérios; 8 - Ajuda os estudantes a 

saberem como melhorar; 9 - Desenvolve a capacidade de autoavaliação; 10 - 

Reconhece toda a realização educacional. 
 

As qualidades apontadas por Gardner (2006) confirmam o que defendemos ao longo 

do capítulo, pois ele especifica, com essas qualidades, as etapas e os resultados esperados 

durante a aplicação dessa abordagem avaliativa.  

Não objetivamos com isso entrar na discussão entre a escolha de uma “avaliação para 

a aprendizagem” ou uma “avaliação da aprendizagem” (WEEDEN; WINTER; 

BROADFOOT, 2002) para com a abordagem qualitativa, porque conjeturamos que, 

dependendo dos objetivos, podemos avaliar o que foi aprendido para promover novas 

aprendizagens, com a aplicação da autoavaliação, por exemplo. Dessa forma, estamos de 

acordo com a posição assumida por Chappuis et al. (2004, p. 25) a esse respeito: 

 

                                                             
10 “Learning is easier when both the teacher and the student have a clear image of where they are headed” 

(EARL, 2003, p. 79). Disponível em: <http://books.google.pt/books?id=DbDEuqBsn-

gC&printsec=frontcover&hl=pt>. Acesso em: 25 fev. 2015. 
11 “1 – It is part of effective planning; 2 – Focuses on how students learn; 3 – Is central to classroom practice; 4 – 

Is a key professional skill; 5 – Is sensitive and constructive; 6 – Fosters motivation; 7 – Promotes understanding 

of goals and criteria; 8 – Help learners know how to improve; 9 – Develops the capacity for self-assessment; 10 

– recognize all educational achievement” (GARDNER, 2006, p. 03). 

 

http://books.google.pt/books?id=DbDEuqBsn-gC&printsec=frontcover&hl=pt
http://books.google.pt/books?id=DbDEuqBsn-gC&printsec=frontcover&hl=pt
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Um sistema de avaliação equilibrado obtém vantagens da avaliação da 

aprendizagem e da avaliação para a aprendizagem. Cada uma delas traz 

contribuições essenciais. Quando ambas estão presentes no sistema, avaliar 

torna-se mais do que apenas um índice do sucesso escolar. Serve também 

como a causa desse sucesso (tradução nossa)12.  

 

  Um equilíbrio entre os propósitos avaliativos se faz necessário. Para entendermos o 

que precisamos ensinar, temos que compreender o que já foi aprendido. O importante nessa 

proposta de abordagem avaliativa é que estejamos “mantendo sempre o compromisso formal 

e político com a aprendizagem dos alunos: Avaliação só faz sentido se favorecer a 

aprendizagem. Todavia, não se realiza aprendizagem adequadamente qualitativa, sem avaliar” 

(DEMO, 1999, p. 02).  

Destarte, pensemos em avaliar nossos estudantes de forma adequada, centrados na 

aprendizagem, buscando meios de relacionar significativamente o que já foi assimilado por 

eles com o que virá a seguir, usando nossas preferências metodológicas de avaliação 

adaptadas à promoção da qualidade no ato de avaliar. 

 

1.4 O protagonismo do estudante de Ensino Médio no processo avaliativo  

 

Na busca por entender o público discente que frequenta as salas de aula do Ensino 

Médio, os documentos produzidos para o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino 

Médio13 observam que nossas escolas recebem atualmente adolescentes (12 a 18 anos), jovens 

(15 a 29 anos) e adultos provenientes de distintos contextos sociais, culturais e históricos que 

se coadunam para a constituição de seus perfis (BRASIL, 2013). Esses estudantes possuem 

seu próprio “repertório cultural” e “diferentes saberes que podem ser explorados dentro da 

escola” (BRASIL, 2013, Etapa I, Caderno II, p. 42).  

Ainda de acordo com o documento citado, “jovens necessitam ser percebidos como 

sujeitos de direitos e de cultura e não apenas como ‘objetos’ de nossas intenções educativas”. 

(BRASIL, 2013, Etapa I, Caderno II, p. 21) Os estudantes de Ensino Médio apresentam 

experiências, necessidades e expectativas e requerem maior participação e reconhecimento no 

ambiente escolar (JUÁREZ, 2012). Para Luckesi (2011), os educadores precisam 

                                                             
12 “A balanced assessment system takes advantage of assessment of learning and assessment for learning; each 

can make essential contributions. When both are present in the system, assessment becomes more than just an 

index of school success. It also serves as the cause of that success” (CHAPPUIS et al., 2004, p. 25). 
13 Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio – é uma formação continuada de professores do 

Ensino Médio promovida pelo Ministério da Educação, feita por meio da leitura e discussão de cadernos 

temáticos. 
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compreender os educandos antes de definirem suas maneiras de atuação para com eles, de 

forma a auxiliá-los no processo de autoconstrução.  

Há algum tempo, outros documentos oficiais brasileiros vêm sugerindo que os 

estudantes devem tomar parte nas decisões que concernem ao processo avaliativo (BRASIL, 

2002, 2007, 2009, 2012), e alguns autores defendem o protagonismo ou “empoderamento” 

(do inglês, empowerment) dos estudantes (BROOKHART, 2010; VARELA, 2011, MOSS; 

BROOKHART, 2012) como uma opção para torná-los confiantes e autores de seus 

desempenhos em sala de aula. Na aula de LI, o estudante protagonista tanto é “aprendente” 

quanto “adquirente” (ALMEIDA FILHO, 2011, p. 114), porque atua diretamente nesse 

contexto. 

Um estudante protagonista é aquele que não assume o papel de vítima diante de 

situações em que não alcança os resultados esperados, mas dialoga com as circunstâncias, 

buscando sempre um ponto de vista diferente que lhe permita avançar, fazendo uso de suas 

competências pessoais ou adquiridas para o seu aprimoramento. Para Scallon (2004, p. 106, 

tradução nossa)14, a competência seria “a capacidade que uma pessoa tem de se envolver ou 

usar sabiamente os recursos próprios que nasceram com ela ou os recursos que lhe são 

exteriores”.  

Podemos pressupor que o protagonismo estudantil em muito pode contribuir para o 

sistema educacional brasileiro, uma vez que produz autonomia: “Agora sabemos que o 

aprendizado é um processo ativo e que os estudantes são os agentes de sua própria 

aprendizagem” (MOSS; BROOKHART, 2012, p. 80, tradução nossa)15.  

Um estudante autônomo é um estudante confiante que tem no professor um orientador 

e não um dirigente a quem cobrar responsabilidades quando não alcançar as metas 

pretendidas.  

Ao trabalharmos a avaliação de forma a produzir o protagonismo estudantil, propomos 

a inserção do estudante ainda durante o processo de se elaborar ou discutir a proposta 

avaliativa da escola, ouvindo suas opiniões, estudando-as e, quando possível, acatando-as. 

Conforme Brasil (2002, p. 80), “A participação dos alunos no processo avaliativo é 

fundamental para que fique garantida a interação e a pluralidade de visões”.  

Em nossa opinião, o professor às vezes se encontra cansado e atribulado com várias 

escolas, planos de aula, tarefas, projetos e trabalhos para participar, planejar e corrigir. Por 

                                                             
14 “La compétence est la capacite d’une personne à mobiliser, voire à utiliser à bon escient, ses propres 

ressources ou des ressources que lui sont extérieures” (SCALLON, 2004, p. 106). 
15 “We now know that learning is an active process and that students are the agents of their own learning” 

(MOSS; BROOKHART, 2012, p. 80). 
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essa razão, não tem o tempo necessário para refletir sobre sua prática pedagógica. Essa 

prática, por sua vez, sem a reflexão, corre o risco de tornar-se automatizada, atendo-se a 

modelos prontos e enrijecidos.  

Com a avaliação, é muito comum os professores recorrerem à aplicação de 

instrumentos com os quais já foram avaliados quando eram estudantes (LUCKESI, 2011), por 

falta de opção ou criatividade de recorrer a outros. Faz-se necessário perceber que o contexto 

educativo torna-se um ambiente propício para a descentralização das decisões de assuntos que 

são do interesse de professores e estudantes, para que sejam divididas as responsabilidades 

entre ambas as partes. 

Ao incluir o estudante nas decisões referentes aos assuntos que são de seu interesse, 

como a avaliação de sua aprendizagem e para a sua aprendizagem, dá-se um sentido ao papel 

que ele desempenha em sala de aula e à prática do professor, que passa a ser colaborativa, 

porque soube aproveitar as ideias e opiniões de pessoas com pontos de vista diferentes sobre o 

mesmo assunto. Essa colaboração reflete-se na aprendizagem discente: 

 

Um mundo em rápida mudança exige novos tipos de aprendizagem. A 

explosão de novas oportunidades de aprendizagem já disponíveis através da 

Internet e outras formas de novas oportunidades requerem que cada 

indivíduo desenvolva a capacidade de traçar o seu próprio caminho, seu 

próprio mapa de aprendizagem, os seus próprios objetivos individuais de 

aprendizagem [...] se esta é a visão do futuro, ela tem implicações 

significativas para o currículo e métodos de ensino, por um lado, e para a 

orientação dos estudantes para a sua aprendizagem por outro. No seu âmago, 

esta visão requer que os estudantes se tornem aprendizes que sejam 

automotivados e protagonistas dentro do processo de aprendizagem. 

(WEEDEN; WINTER; BROADFOOT, 2002, p. 09, tradução nossa)16 
   

O engajamento dos estudantes na tomada de decisões referentes a seu processo 

avaliativo pode contribuir para as mudanças que se anunciam na sala de aula, pois é para eles 

que o processo de ensino é preparado, contemplando as aulas teóricas e práticas, as avaliações 

desenvolvidas e os objetivos de ensino. Se, por um lado, o professor traz a experiência 

acadêmica, as técnicas da formação continuada e as abordagens metodológicas, por outro 

                                                             
16 A rapidly changing world requires new types of learning. The explosion of new learning opportunities already 

available through the world wide web and others forms of new opportunities requires each individual to develop 

the capacity to chart their own route, their own learning map, their own individual targets for learning […] if this 

is the vision of the future, it has significant implications for curriculum and teaching methods on the one hand, 

and for the orientation of students to their learning on the other. At its heart it requires pupils to become learners 

who are self-motivating and empowered within the learning process (WEEDEN; WINTER; BROADFOOT, 

2002, p. 09). 
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lado, os estudantes trazem contribuições provenientes de suas experiências por meio das 

novas tecnologias, por exemplo.    

Para haver esse engajamento, é necessária uma reeducação do profissional professor, 

para que ele abra espaço às contribuições discentes, tornando os momentos de ensino-

aprendizagem-avaliação em sala de aula em espaços colaborativos e produtivos de 

conhecimentos: “especialmente no Ensino Médio, devemos destacar a importância de os 

alunos serem chamados a um papel ativo no processo avaliativo, discutindo com eles esses 

critérios (avaliativos), para que não sejam vistos como uma mera idiossincrasia docente” 

(BRASIL, 2013, Etapa I, Caderno IV, p. 22, grifo nosso). 

O professor deve ensinar para promover a aprendizagem, mas o estudante precisa 

responsabilizar-se para aprender, reconhecer seu perfil de aprendiz e aprimorar suas 

estratégias para desenvolver o que está sendo ensinado. A avaliação torna-se importante para 

o professor porque lhe apresenta os estágios dessa aprendizagem pretendida e, para o 

estudante, porque pode ser o estímulo para chegar à aprendizagem desejada. Para Harlen 

(2006, p. 161), “a avaliação é um dos fatores-chave que afetam a motivação” (tradução 

nossa)17. 

Os estudantes que temos atualmente em nossas escolas comportam-se de forma a 

obterem significação e inteligibilidade para suas práticas na sala de aula. Se os estudantes 

querem participar de determinadas atividades porque estas contribuirão para sua nota 

bimestral, a avaliação pode ser a promotora da aprendizagem. Tomemos como exemplo a 

pesquisa desenvolvida por Silva Paiva (2012, p. 97), que esclarece duas reações estudantis: 

 

Os estudantes estavam habituados a não participarem de seu processo 

avaliativo de forma direta e atribuíam o seu sucesso ou insucesso escolar 

unicamente à pessoa da professora. Ao tomarem parte nas decisões 

concernentes à avaliação empregada, mostraram-se autocríticos, conscientes 

de que as notas obtidas nas disciplinas e os resultados por elas previstos 

dependem de seu desempenho e de sua participação nas aulas que 

frequentam. Ao se corresponsabilizarem pelas avaliações de sua turma, não 

mais se vitimizaram em busca de um responsável por seus resultados, mas 

desenvolveram senso de responsabilidade para com seus deveres estudantis.  

 

Em nossa observação, os estudantes assumiam uma postura de vítima antes de serem 

convocados a tomarem parte no processo avaliativo da escola pesquisada, não se 

responsabilizando pelos resultados obtidos. Em um segundo momento, ao serem convidados a 

                                                             
17 “Assessment is one of the key factors that affect motivation” (HARLEN 2006, p. 161). 
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atuarem no processo, tomando parte nas decisões concernentes à avaliação empregada, 

encontraram sentido em participar mais das aulas, que passaram a mesclar o ensino com a 

avaliação. 

O engajamento estudantil nas decisões que tratam dos assuntos escolares que são do 

interesse deles pode desvelar aspectos importantes das aprendizagens pretendidas pelos 

professores porque proporciona a ambos, professores e estudantes, estarem diante dos 

mesmos dilemas, atuando com pontos de vista diferentes que podem ser complementares: ao 

sentirem de formas diferentes os efeitos das decisões tomadas por ambos, há uma produção de 

inteligibilidade sobre o assunto discutido.   

O fator tempo também é algo a ser considerado ao se pensar na inserção da 

participação estudantil, tendo em vista que, enquanto o professor encontra-se muito ocupado 

com os encargos de sua profissão, grande parte dos estudantes está na sala de aula com a 

mente e a agenda tranquila, sem outro afazer que não seja estudar. Como um observador de 

seu professor, o aprendiz pode estar refletindo a prática pedagógica dele e, consequentemente, 

pode estar cheio de ideias de como melhorar a aula, desenvolver melhor certas atividades e 

facilitar a avaliação, precisando apenas ser convocado, engajado a tomar parte na rotina 

escolar: “engajar o aluno no processo avaliativo é fundamental não apenas para se conduzir 

uma avaliação consistente do processo educacional, mas também para desenvolver uma 

postura de autonomia e corresponsabilidade pela aprendizagem” (MARQUES, 2011, p. 14). 

A autonomia passa pela participação. Para Juárez (2012), a participação estudantil é 

justificada nas decisões escolares porque são os estudantes os destinatários das práticas 

educativas. Referimo-nos sempre à participação estudantil no processo avaliativo, mas temos 

que salientar que a participação do estudante é algo amplamente almejado para acontecer nas 

escolas de Ensino Médio, nas diversas fases e momentos escolares, porque 

 

os espaços e tempos da participação promovem a educação para a vida 

pública e o aprendizado da cidadania e dos valores democráticos. Dito isso, 

afirmamos que a experiência participativa é, por sua própria natureza, uma 

experiência educativa e formativa. [...] A dimensão educativa e formativa da 

participação pode propiciar aos jovens o desenvolvimento de habilidades 

discursivas, de convivência, de respeito às diferenças e liderança, dentre 

outras capacidades relacionadas com o convívio na esfera pública. [...] o 

engajamento participativo pode aumentar seu estímulo para novas 

aprendizagens, melhorar a escrita e provocar o desenvolvimento da 

capacidade de argumentação para a defesa de pontos de vista. Nesse sentido, 

a participação pode ser entendida enquanto um processo educativo que 

potencializa os processos de aprendizagem no interior da escola. E, da 
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mesma forma, pode contribuir para a construção de amplos processos 

formativos. (BRASIL, 2013, Etapa I, Caderno II, p. 46-47) 

 

Ao entendermos que a participação potencializa os processos de aprendizagem, 

conjeturamos que, se o estudante não vê funcionalidade na prática de certas atividades na 

língua estrangeira, perceberá a partir do momento em que estas estiverem relacionadas com a 

avaliação do idioma. O incentivo pode ser promovido pela avaliação, ao atribuirmos valor às 

atividades estudantis de pessoas que estão na escola movidas por diversos objetivos, sendo 

um deles concluir a etapa de estudos na qual se encontram inseridas.  

Se o objetivo-mor da escola é a promoção da aprendizagem, a avaliação está no centro 

desse processo (WEEDEN; WINTER; BROADFOOT, 2002). Entretanto, parece-nos que 

alguns professores querem que seus estudantes realizem as atividades propostas de forma 

altruísta, apenas para fins educativos e intelectuais, enquanto os estudantes procuram realizar 

apenas aquelas atividades que sabem de antemão que serão consideradas para formar a sua 

média bimestral.  

Esses docentes necessitam perceber que este é um comportamento idealizado, uma 

abstração de “bom estudante” que não condiz com a realidade na qual estamos inseridos, onde 

as pessoas agem baseadas em interesses pessoais imediatos ou futuros e concentram-se em 

como aprimorar ou obter vantagens no que estão fazendo. É fato que vivemos em uma 

sociedade onde as pessoas trabalham somente mediante uma remuneração compatível com a 

sua profissão, estudam apenas os conteúdos listados no programa do concurso público 

almejado, inscrevem-se somente em cursos que poderão trazer-lhes contribuições para sua 

área de atuação, e assim sucessivamente. Na escola, não pode ser diferente, e não é. 

Ao tomarmos ciência disso, podemos usar a avaliação como mediadora da 

aprendizagem: troquemos as notas bimestrais, a aprovação e a conclusão do curso pretendido 

pela demonstração dessa aprendizagem por meio do compromisso estudantil firmado pela 

participação. Se em língua estrangeira é necessário um estímulo ao estudante para a produção 

de certas habilidades para que o professor possa ajudá-lo a aprimorá-las, a avaliação pode ser 

esse estímulo que conduza o estudante à participação na sala de aula e ao posterior interesse 

pelas atividades anteriormente realizadas visando apenas as notas boas. 
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1.5 Dos PCNs ao Pacto: a avaliação preconizada por alguns documentos oficiais 

nacionais 

Cada sistema de educação possui documentos formadores e direcionadores das ações 

pretendidas e esperadas por aqueles que os concebem. Entre propostas e diretrizes, faz-se 

necessária uma avaliação para acompanhar os resultados das intervenções das políticas 

educacionais nas redes de ensino. Essas avaliações são conhecidas atualmente como 

avaliações externas “assim denominadas porque são definidas, organizadas e conduzidas por 

quem não se encontra no interior das escolas” (BRASIL, 2013, Etapa I, Caderno VI, p. 39). 

São características das avaliações externas “a definição de uma matriz de avaliação, na qual 

são especificados os objetos de avaliação, e o emprego de provas padronizadas como 

condição para que sejam possíveis, quando cabíveis, comparações baseadas em resultados 

mais objetivos” (BRASIL, 2013, Etapa I, Caderno VI, p. 40).   

Um exemplo de avaliação externa a que nos remeteremos neste capítulo é o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), definido como um exame de alta relevância (BRASIL, 

2009). 

O Ensino Médio é compreendido por nós como uma espécie de “zona fronteiriça” 

(SIGNORINI, 1998) entre o Ensino Fundamental e o Ensino Superior. Assim sendo, 

entendemos ser conveniente incluir em nossa discussão sobre as propostas de avaliação 

orientadas pelos documentos oficiais tanto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) do 

ensino fundamental quanto os cadernos de formação para o Pacto Nacional de Fortalecimento 

do Ensino Médio, o que de mais atual temos da literatura oriunda do Ministério da Educação 

do Brasil, uma vez que esse pacto para o fortalecimento do ensino, trabalhado em todos os 

níveis do Ensino Básico, acontece a partir de uma formação continuada de professores e 

funciona como o fundamento para o advento das novas mudanças educacionais, como a 

construção nacional coletiva de uma Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que 

estabelecerá objetivos gerais de aprendizagens em todas as etapas de ensino do nosso país. 

Inicialmente, procuramos estabelecer um elo entre os PCNs e o ENEM, representando 

aqui os exames aplicados em âmbito nacional, buscando compreender as congruências e as 

incongruências dessas duas propostas do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para o 

ensino de línguas estrangeiras na educação básica, incluindo nessa discussão os teóricos que 

trabalham com exames de alta relevância (SACARAMUCCI, 1999; 2009; SILVA, 2010) e os 

que trabalham com a avaliação formativa (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1983; 

BROOKHART; MOSS; LONG, 2008; HAYDT, 1992; MORALES, 2004), que é o modelo de 
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avaliação proposto pelos PCNs (BRASIL, 2002), pelas Orientações Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (OCENEM) (BRASIL, 2006) e, posteriormente, pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) (BRASIL, 2012). 

A avaliação formativa é definida por Morales (2004, p. 127, grifos do autor) com base 

em sua finalidade: “A avaliação formativa [...] tem por finalidade fundamental informar os 

alunos sobre seu próprio aprendizado e também, é claro, o professor para que tome as 

decisões oportunas”.   

As tomadas de decisões dos professores seriam no sentido de recuperar o momento de 

aprendizagem que apresentou falhas no momento da avaliação. Cabe abordar o conceito de 

feedback (BROOKHART, 2008; VARELA, 2011), o qual, segundo Brookhart (2008, p. 01, 

tradução nossa)18: “Feedback corresponde às descrições e sugestões específicas do professor 

para com o trabalho particular do estudante. É uma informação pontual e individual, entregue 

quando o professor percebe que o estudante pode fazer o seu melhor”. Esse conceito é 

corroborado por Brasil (2002, p. 80), ao esclarecer que “O que interessa a uma avaliação 

formativa, como a que aqui se propõe, é encontrar meios de se responder às perguntas: ‘Está 

funcionando?’ ‘O que está acontecendo?’ Assim, de acordo com o teor das respostas, poder 

redirecionar o percurso”.  

O ENEM, por se tratar de uma prova que acontece anualmente, em geral próximo ao 

término do ano letivo, não apresenta possibilidades desse retorno do professor à retomada das 

aprendizagens dos estudantes que dele participou. Seu efeito retroativo (ALDERSON, 1992; 

ANCHIETA, 201019) será útil apenas à parcela de estudantes que ainda irá se submeter a esse 

exame, norteando e mobilizando docentes e escolas em busca de melhores resultados. Sobre o 

ENEM, o MEC assim se posiciona: 

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) criado em 1998 pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do 

Ministério da Educação, é um exame individual e de caráter voluntário, 

oferecido anualmente aos concluintes e egressos do ensino médio, com o 

objetivo principal de possibilitar uma referência para autoavaliação, a partir 

das competências e habilidades que o estruturam. Além disso, ele serve 

como modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção para 

o acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho. Realizado anualmente, 

ele se constitui um valioso instrumento de avaliação, fornecendo uma 

imagem realista e sempre atualizada da educação no Brasil. (BRASIL, 2006, 

p. 07) 

                                                             
18 “Feedback matches specific descriptions and suggestions with a particular student’s work. It’s just-in-time, 

just-for-me information delivered when it can do the most good” (BROOKHART, 2008, p. 01). 
19 Disponível em: <http://capesdw.capes.gov.br/capesdw/> Acesso em: 10 set. 2012. 
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Dessa descrição, podemos inferir que o ENEM: a) propõe-se a avaliar as competências 

e habilidades previamente trabalhadas em sala de aula, pois são essas competências que 

estruturam os enunciados do exame; b) gradativamente ocupa o espaço de exames 

vestibulares e predispõe-se a servir como parâmetro para o mercado de trabalho; c) denomina-

se como um instrumento importante de avaliação; e, por fim, d) objetiva mostrar como está a 

educação no Brasil.  

A prova do ENEM passou a incluir as línguas estrangeiras a partir de 2010 e, desde 

então, tem fomentado discussões a esse respeito porque, de certa forma, os exames de alta 

relevância (SACARAMUCCI, 1999) refletem a prática escolar dos professores, no que 

concerne ao ensino de competências e habilidades que são contempladas por esses exames.  

Ao analisarmos as pretensões desse exame, questionamos se elas podem ser 

concretizadas de maneira fidedigna ao se fazer uso de apenas um instrumento avaliativo, que 

é o instrumento prova escrita. Esse instrumento poderá dar conta de todas as habilidades 

pretendidas para o ensino de línguas nas escolas? A trajetória educacional de toda uma vida 

estudantil, já que os estudantes passam pelo menos uma década nas salas de aula das 

instituições de ensino, merece ser avaliada e direcionada por apenas um exame? 

Esses questionamentos são necessários porque não apoiamos a tendência de muitos 

educadores de limitarem sua forma de avaliação apenas pensando nas avaliações externas, o 

que é definido como um aspecto negativo relacionado a essa modalidade de avaliação pelos 

próprios documentos oficiais do Pacto para o Fortalecimento do Ensino Médio: 

 

Como um aspecto negativo, é possível considerar a hipótese de que em 

algumas escolas tenda-se a ensinar, concentradamente, o que constitui os 

objetos da avaliação – leitura e resolução de problemas – e no formato da 

prova – com itens de múltipla escolha – o que seria configurar um 

reducionismo curricular e didático. [...] as avaliações externas não podem 

e não deveriam se converter em orientadoras privilegiadas dos processos 

formativos, mesmo quando parecem se constituir no mais saliente traço das 

políticas educacionais (BRASIL, 2013, Etapa I, Caderno VI, p. 42, grifo 

nosso). 
 

O conceito que o MEC desenvolve nos PCNs sobre avaliação parece estar em 

discordância com as pretensões descritas pelo ENEM. Para o MEC: “A avaliação é parte 

integrante e intrínseca ao processo educacional, indo muito além da visão tradicional, que 

focaliza o controle externo do aluno por meio de notas e conceitos” (BRASIL, 2002, p. 79, 
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grifos nossos). Por ser o ENEM um exame externo que classifica os estudantes que dele 

participam por meio de suas notas, enquadra-se numa visão tradicional de avaliação. 

(SANT’ANNA, 2002)  

Em outro momento, o ENEM é descrito como uma avaliação: “O Enem é uma 

avaliação que se vincula a um conceito mais estrutural e abrangente da inteligência humana”, 

tendo como função “analisar o raciocínio do estudante quando aplicado aos conteúdos das 

áreas de conhecimento incluídas na escolaridade básica do Brasil, de forma interdisciplinar e 

contextualizada em situações cotidianas”. (BRASIL, 2007, p. 21, grifos nossos)  

Essa assertiva nos faz questionar se as escolas devem se adaptar ao exame ou se o 

exame deveria ser uma adaptação às avaliações realizadas na escola, já que os assuntos 

avaliados pelo ENEM devem ser trabalhados no cotidiano escolar dos estudantes: “o Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem) [...] vem ocupando lugar privilegiado nas políticas 

educacionais, com fortes indícios de suas influências no currículo de escolas do ensino 

médio” (BRASIL, 2013, Etapa I, Caderno VI, p. 41). 

Sobre esses conteúdos, destacamos que existem competências apresentadas pelos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) para a aprendizagem de 

línguas estrangeiras: 1. Representação e comunicação, que envolvem: a) escolher o registro 

adequado à situação comunicativa pretendida, fazer uso da coesão e da coerência nas 

produções orais e escritas, c) fazer uso das estratégias verbais e não verbais durante a 

comunicação e ter acesso a informações e outras culturas e grupos sociais; 2. Investigação e 

compreensão, que abrangem: a) interpretação de expressões em razão de aspectos sociais e 

culturais e b) análise dos recursos expressivos da linguagem verbal; e 3. Contextualização 

sociocultural da linguagem, que inclui: a) distinção das variáveis linguísticas e b) 

compreensão enunciativa dos sujeitos (BRASIL, 2002, p. 153). 

De acordo com os PCNs, essas competências não devem ser avaliadas fazendo-se uso 

apenas de testes e provas, que, por sua vez, não devem ser confundidos com a avaliação em 

si:  

 

Deverá ficar claro [...] que a avaliação não deve ser confundida com testes, 

tão frequentes na avaliação de Língua Estrangeira. Estes são instrumentos, 

meios para um fim. Os testes ou provas constituem meios de se avaliar um 

aspecto apenas do processo de aprendizagem, ou seja, o produto em relação 

ao desempenho, tendo em vista determinados conteúdos ou objetivos, em 

termos de progresso ou proficiência. (BRASIL, 2002, p. 79, grifo nosso) 
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Essa é uma orientação para os professores procederem em sala de aula, avaliando seus 

estudantes permanentemente, como orientam as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM), uma leitura mais atual dos PCNs: “avaliação da aprendizagem, com 

diagnóstico preliminar e entendida como processo de caráter formativo, permanente e 

cumulativo” (BRASIL, 2012, p. 05). 

Como legítimo sucessor do exame vestibular, o ENEM, a cada dia, tem aumentado a 

sua credibilidade, haja vista o crescente número de inscrições contabilizadas ano após ano. 

Seus objetivos, conforme descritos anteriormente, assemelham-se às funções dos exames 

vestibulares:  

 

A relação entre exames vestibulares e ensino é complexa. Embora a função 

principal desses exames seja a de selecionar candidatos para a universidade, 

em contextos em que o número de vagas é menor do que a demanda, eles 

também oferecem dados que permitem diagnosticar problemas da 

aprendizagem e, individualmente, também do ensino que os antecede. 

Entretanto, além dessas duas funções, os vestibulares ainda podem ser vistos 

como instrumentos direcionadores potenciais desse ensino, definindo 

conteúdos e capacidades desejáveis. (SCARAMUCCI, 1999, p. 07) 

 

De acordo com a contribuição citada, assim como o vestibular, o ENEM funciona 

como uma forma de ingresso às universidades brasileiras, oferece dados que permitem 

diagnosticar problemas concernentes ao ensino e à aprendizagem do Ensino Médio e 

direciona conteúdos para serem trabalhados por componentes curriculares.  

Em nossa percepção, entendemos que a preocupação existente nas escolas de iniciativa 

pública e privada em aprovarem seus estudantes nos vestibulares está gradativamente se 

transferindo para a busca de bons resultados no ENEM, já que os aprovados no exame 

poderão ingressar nas universidades públicas por meio do Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU) ou tentar uma vaga nas universidades da iniciativa privada mediante o ProUni 

(Programa Universidade para Todos).  

A influência do ENEM também é percebida no cotidiano escolar. Os livros didáticos 

de todas as disciplinas avaliadas pelo exame apresentam material específico destinado a se 

trabalhar em prol desse exame, havendo uma tendência na formação dos professores do E M 

para se trabalhar os conhecimentos agrupados por áreas (BRASIL, 2013), como é feito no 

exame. 

A prova destinada à disciplina de línguas estrangeiras, incluída em 2010, é oferecida 

ao estudante em dois idiomas: Inglês e Espanhol, sendo geralmente realizada no segundo dia 

de aplicação do exame, que se realiza em dois dias. Nessa prova, cinco questões são propostas 
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para a resolução e apenas uma habilidade da língua estrangeira é acionada, a de leitura e 

compreensão dos textos dados, de acordo com os gêneros em que são construídos. 

 Ao observarmos a literatura dos documentos oficiais supracitados e dos teóricos 

consultados, compreendemos que há certa divergência entre o modo como se deva acontecer a 

avaliação de língua inglesa no cotidiano escolar e o forma como essa mesma língua será 

avaliada posteriormente pelos exames nacionais. Essa divergência pode ser entendida pelos 

objetivos inerentes a cada tipo de avaliação, interna ou externa: “passou-se a empregar a 

expressão avaliação interna para designar a avaliação praticada no interior da escola, 

usualmente conduzida pelos professores, entre outras consequências”. (BRASIL, 2013, Etapa 

I, Caderno VI, p. 39)    

A utilidade do ensino e da avaliação de língua inglesa precisa ser revista, em especial 

em cidades com poucas oportunidades de interação com o idioma. O ENEM não é, em nossa 

opinião, o modelo ideal para se avaliar a língua nem a motivação pela qual os professores 

devam justificar o método de avaliar usando somente o instrumento prova escrita. 

Assim, reafirmamos que há necessidade de se estudar mais profundamente as questões 

referentes à prática da avaliação em sala de aula e à prática da avaliação externa à sala de 

aula, entendendo que uma prática não pode excluir a outra, mas deve se buscar mecanismos 

que lhes possibilitem colaborar uma com a outra. 

 

1.6 A aprendizagem de língua inglesa e sua relação com a avaliação 

 

A aprendizagem ocupa lugar de destaque nas mudanças do sistema educacional 

brasileiro. A partir de estudos e de contribuições que podem ser sugeridas tanto por 

instituições como por indivíduos, almeja-se a construção coletiva de objetivos de 

aprendizagens para todas as disciplinas que compõem o currículo da educação básica, dando 

origem ao documento denominado Base Nacional Comum Curricular (BNCC)20. Esse 

documento traz como objetivo principal a unificação do que deve ser aprendido pelos 

estudantes em todas as salas de aulas brasileiras.  

A aprendizagem do que se ensina é, sem dúvida alguma, a meta dos docentes de 

qualquer sala de aula do mundo. Para que essa meta seja alcançada, faz-se necessário 

                                                             
20 BNCC – Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/#/site/inicio>. Acesso em: 15 nov. 2015. 
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examinar e compreender tudo o que se encontra imiscuído na construção da aprendizagem, 

além do sujeito que aprende: o ensino, o meio, as condições, os estímulos, etc. 

Para os estudiosos do fenômeno da aprendizagem, existem muitas formas de aprender, 

as quais dependem de estímulos e associações para serem bem-sucedidas. “Literalmente, 

aprendemos à medida que nos acontecem coisas ou que as fazermos acontecer” 

(IZQUIERDO, 2002, p. 10). 

A linguagem humana é um fenômeno de dimensões dinâmicas, múltiplas e complexas. 

Por essa razão, interessa aos estudiosos desse fenômeno chamado linguagem a forma como é 

adquirida ou aprendida. A ASL (aquisição de segunda língua) é uma área de estudos da 

Linguística Aplicada que estuda princípios, teorias, hipóteses e tendências que podem 

influenciar a aprendizagem de idiomas. 

Na área dos estudos da didática para o ensino de línguas estrangeiras, são tema de 

recorrente debate as estratégias que possibilitem uma compreensão, por parte dos estudantes, 

de processos e atitudes que tenham influência direta ou indireta sobre sua aprendizagem. 

Nossas reflexões a respeito da aprendizagem de uma língua estrangeira se iniciam a 

partir de uma rápida retrospectiva no tempo, na busca pelas origens desse assunto que 

continua sendo do interesse dos linguistas aplicados, haja vista que ainda hoje persiste uma 

busca para antigas perguntas, tais como: Por que alguns são bem-sucedidos e outros falham ao 

tentar aprender uma segunda língua? Como se aprende uma língua estrangeira? Depende do 

professor que a ensina? Depende do aprendiz? É algo inato, como uma vocação ou um dom, 

ou é algo praticável e experimental, como hábitos comportamentais?   

Vasconcellos (2008), com base nos estudos de Piaget (1978), Vygotsky (1984), 

Leontiev (2004) e Wallon (2008), apresenta-nos uma lista de condições necessárias ao 

aprendizado humano: capacidade sensório-motora; capacidade de operar mentalmente; 

conhecimento prévio do objeto em estudo; acesso ao objeto em estudo; motivação em querer 

conhecer, agir e expressar-se sobre o objeto em estudo. Para ele, “todo ser humano tem essas 

capacidades em algum nível; portanto todo ser humano pode aprender” (VASCONCELLOS, 

2008, p. 45). 

Essas condições neurológicas, psicológicas e fisiológicas observadas por Vasconcellos 

(2008) são a base das escolas de pensamento que buscaram contribuir para o entendimento do 

que é e de como ocorre a aprendizagem humana.  

Apesar de haver um número considerável de teorias da aquisição de línguas 

estrangeiras (LARSEN-FREEMAN; LONG, 1991), em nossa retrospectiva, iremos nos deter 

em uma breve apresentação das três escolas clássicas do pensamento, pioneiras nos campos 
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da linguística e da psicologia (BROWN, 2007): a Linguística Estrutural e a Psicologia 

Behaviorista; a Linguística Gerativista e a Psicologia Cognitiva; e o Construtivismo. A 

apresentação constrói-se a partir de nossa interpretação e consulta aos trabalhos de Renandya 

(2002), Brown (2007) e Paiva (2012). 

 

1.6.1 A Linguística Estrutural e a Psicologia Behaviorista 

 

O termo behaviorismo provém de uma palavra de origem inglesa, behavior, que 

significa comportamento. Esse termo foi primeiramente cunhado por John B. Watson e 

defendia a aprendizagem de uma língua estrangeira por intermédio de uma sequência linear de 

comportamentos adquiridos por meio de estímulos ambientais. 

 Para o estruturalismo linguístico, em voga nas décadas de 1940 e 1950, a 

identificação das características estruturais das línguas e a posterior descrição dessas línguas 

consistiam em seus objetivos de pesquisa, sob um rigoroso escrutínio científico que separava 

a linguagem em pequenas unidades gramaticais do todo (sentença), voltando posteriormente a 

uni-las para melhor descrever o fenômeno observado. 

Algumas características dessa Escola de Pensamento são: 

 Rigorosa observação científica das linguagens humanas; 

 Comportamento humano estudado de forma objetiva; 

 Descrição das linguagens; 

 Identificação das características estruturais da linguagem; 

 Empirismo; 

 Defesa do axioma de que as linguagens podem diferir umas das outras sem limite; 

 Associação entre estímulo-resposta-condicionamento-reforço; 

 Linguagem vista como um sistema estrutural linear; 

 Crença na afirmação de que os organismos podem ser condicionados para responder 

do modo pretendido pelo condicionador; 

 Os principais nomes desse movimento são: Bloomfield, Sapir, Fries, Watson e 

Hocket. 

 

1.6.2 A Linguística Gerativista e a Psicologia Cognitiva  
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A segunda Escola do Pensamento buscava contradizer sua antecessora, sustentando 

que a linguagem humana não poderia ser estudada considerando apenas as respostas obtidas 

pelos estímulos aplicados. 

A dicotomia saussureana entre langue e parole, interpretadas por Noam Chomsky 

como performance e competência, serve de base para que os linguistas gerativos que se 

interessavam não apenas pelas descrições das linguagens, mas também por uma explicação 

que fosse adequada aos estudos dessas linguagens, considerassem aspectos como significado, 

entendimento e conhecimento.  

Algumas características dessa Escola de Pensamento são: 

 Tentativa de descobrir princípios psicológicos de organização e funcionamento da 

linguagem e do comportamento humano; 

 Interesse em questionamentos que esclarecessem que fatores – inatos, psicológicos, 

sociais, ambientais – poderiam desencadear reações nos seres humanos; 

 Interesse na natureza do fenômeno da linguagem; 

 Noções de Interlíngua; 

 Inatismo; 

 Crença na Gramática Universal – uma faculdade biológica de linguagem que todo ser 

humano traria em si ao nascer, responsável pelas primeiras etapas no desenvolvimento 

da linguagem;  

 Principais nomes: Chomsky e Ausubel. 

 

1.6.3 O Construtivismo  

 

O construtivismo é uma Escola do Pensamento dividida em duas versões: o 

construtivismo cognitivo e o construtivismo social.  

A versão cognitiva ou piagetiana considera importante que os aprendizes construam 

suas próprias representações da realidade individualmente. 

Na versão social ou vygotskiana, há uma valorização das interações sociais para que a 

aprendizagem ocorra em cooperação. 

Algumas características dessa Escola de Pensamento são: 

 Conhecida como abordagem multidisciplinar; 

 O individual engajado no social: o aprendiz tem papel central na construção do 

conhecimento enquanto as mediações sociais têm papel coadjuvante; 
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 Aprendizagem por descobertas; 

 Aprendizagem por cooperação; 

 Construção de significado; 

 Discurso interativo;  

 Crença no relógio biológico: a versão piagetiana destaca que, como cada indivíduo 

possui seu relógio biológico e apresenta estágios particulares de desenvolvimento, a 

capacidade de assimilar conhecimentos seria inicialmente um ato solitário. As 

interações sociais incitariam o demonstrar dessa assimilação no momento em que o 

indivíduo considerasse certo ou adequado; 

 Crença na ZDP: a versão vygotskiana defende que há uma zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP) que se refere às potenciais tarefas que o aprendiz tem condições de 

realizar com o auxílio de companheiros mais experientes. Voltando-se precisamente 

para a aprendizagem de línguas, entendemos que a ZDP representaria o espaço que 

caracteriza a transição entre os níveis de proficiência no idioma sob estudo, 

aproximando o que o aprendiz já sabe fazer sozinho no nível em que se encontra 

daquilo que ainda está aprendendo, ao desenvolver tarefas mais complexas para se 

chegar ao nível subsequente sob a orientação de um professor ou guia mais experiente;  

 Os principais nomes dessa escola são: Piaget e Vygotsky. Um terceiro nome, Bakhtin, 

alia-se à perspectiva construtivista de Vygotsky e acrescenta que os contextos sociais e 

culturais em que a linguagem está inserida servem para reiterar o seu papel 

fundamental de meio de comunicação.  

Ao apresentarmos as três Escolas de Pensamento pioneiras na discussão de aquisição 

de segunda língua, compreendemos que seus princípios norteadores ainda hoje podem 

influenciar os estudos desenvolvidos nessa área, talvez não de forma isolada, peculiar a cada 

Escola, mas se combinando, porque podemos inferir que tanto o ambiente quanto as aptidões  

naturais, coexistindo com as interações sociais dos aprendizes durante o ensino da língua 

estrangeira nos seus diferentes contextos, podem desencadear a aprendizagem do idioma 

estudado, haja vista que “os processos de percepção, julgamento, conhecimento e 

memorização são centrais à tarefa de internalização de uma língua” (BROWN, 2007, p. 60, 

tradução nossa)21 e entendendo a “ASL como um sistema complexo que pode ser considerado 

um conjunto de conexões dinâmicas” (PAIVA, 2012, p. 21).  

                                                             
21 “The processes of perceiving, judging, knowing, and remembering are central to the task of internalizing a 

language” (BROWN, 2007, p. 60). 
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 As escolas de pensamento e suas teorias, quando estudadas sob a perspectiva dos 

estudos da Linguística e da Linguística Aplicada, deram origem aos vários métodos e 

abordagens de ensino de línguas estrangeiras de que temos conhecimento. Não nos deteremos, 

portanto, ao estudo desses métodos e abordagens de ensino de línguas, entendendo que a 

busca pelo melhor método de ensinar uma língua estrangeira resultou em um consenso entre 

estudiosos de que não existe um método superior a outro (PRABHU, 1990; BOHN, 2009), 

podendo ser usado mais de um método harmonicamente em sala de aula a partir da escolha do 

professor, que tem a autonomia didática e metodológica de compreender o que é melhor para 

o ensino de línguas no contexto em que se encontra inserido com seus estudantes. 

Antes, pretendemos nos deter nas estratégias que os estudantes de línguas estrangeiras 

desenvolvem para aprendizagem ou aquisição da língua estudada, considerando a opinião 

discente a esse respeito, uma vez que “uma coisa em comum entre essas teorias é que 

nenhuma delas investiga o fenômeno [da aprendizagem/aquisição] do ponto de vista do 

aprendiz” (PAIVA, 2012, p. 08) e analisando a possibilidade de a prática da autoavaliação ser 

usada como uma dessas estratégias, almejando colaborar com a aprendizagem de idiomas no 

contexto da escola pública. Para Soares (2013, p. 65), “em termos de aprendizagem, é tão 

importante o uso de estratégias quanto o conhecimento sobre quando e como as utilizar”.  

A aprendizagem de línguas, de acordo com Ellis (1997), é algo sistemático e variável 

ao mesmo tempo. Dessa forma, ao utilizar estratégias na promoção da aprendizagem dos 

estudantes, os professores podem consolidar (tornar sistemático) o uso de algumas práticas 

enquanto apresentam novas alternativas, adicionando variação.  

Como estratégia de aprendizagem, concordamos com a definição de  O’Malley e 

Chamot (1990, p. 01), que expõem que estratégias de aprendizagem são “formas especiais de 

processar informação para aumentar a compreensão, a aprendizagem, ou a retenção de 

informação”. 

Exemplificando o que seriam estratégias de aprendizagem para o estudo da língua 

inglesa, Paiva (2012, p. 40-41) apresenta algumas, presentes nas narrativas de seu grupo de 

estudantes universitários sob pesquisa: “Cantar músicas em inglês; Ouvir músicas em inglês; 

Traduzir trechos de músicas ou livros em Inglês; Assistir filmes; Usar dicionários bilíngues; 

Comunicar-se com nativos via Internet” são algumas das mais utilizadas, segundo a autora.  

Oxford (1990) divide as estratégias de aprendizagem em estratégias diretas e indiretas. 

De acordo com Paiva (2012, p. 39), as estratégias diretas seriam as estratégias cognitivas – 

que nos auxiliam a compreender e usar a língua; as de memória – que nos possibilita arquivar 

e recuperar informações da língua estudada; e as de compensação – aquelas que nos 
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conduzem a superar a falta de conhecimento na língua. Já as estratégias indiretas seriam as 

metacognitivas – que nos ajudam a coordenar o processo de aprendizagem; as afetivas – que 

nos oportunizam controlar as emoções enquanto aprendemos; e as sociais – que nos permitem 

aprender com os outros. 

Nesse contexto, a autoavaliação seria uma espécie de estratégia metacognitiva 

(PAIVA, 2012, p. 48): “essa é uma estratégia essencial para promover a aprendizagem. Um 

professor interessado na autonomia de seu aprendiz não assume a tarefa de avaliar sozinho”. 

De acordo com Blanche e Merino (198922), desde 1976, ano dos primeiros registros 

sobre autoavaliação, essa forma de avaliar tem se mostrado útil para o estudo e a 

aprendizagem em segunda língua. Outros estudos atestam que a autoavaliação também pode 

contribuir para a autoeficácia dos estudantes (BANDURA, 1977). 

Desde a década de 1990 (BALEGHIZADEH; MASOUN, 201323), a autoavaliação tem 

sido estudada por intermédio da investigação da sua aplicação nas salas de aula como meio de 

melhorar a aprendizagem, de modo a desenvolver a autonomia dos estudantes (DUKE; 

SANCHEZ, 1994; McNAMARA; DEANE, 1995). 

Nos anos 2000, um novo interesse atrai os pesquisadores da autoavaliação: a relação 

entre essa forma de avaliar e seus efeitos na motivação dos estudantes, desencadeada pelos 

processos afetivos e cognitivos (DE SAINT LÉGER, 2009; BUTLER; LEE, 201024). 

Considerando que a ordem dos estudos apresentados concorre para um mesmo final, 

qual seja, a autoaprendizagem dos estudantes possibilitada pela autoavaliação, percebemos 

que essa forma de avaliar continua nas tendências dos estudos voltados para a aprendizagem 

de idiomas. Para Silva, Bartholomeu e Claus (2007, p. 90):  

 

as novas tendências no ensino de línguas trouxeram uma nova concepção de 

linguagem, de ensinar/aprender e de avaliar; dessa forma, o ensino centrado 

no aluno, como desenvolvimento lógico dessas novas tendências, as 

enriquecem [...]. Assim, o ensino centrado no aluno pressupõe também a sua 

autonomia, ou seja, a responsabilidade do próprio aluno por sua 

aprendizagem, tornando-o, portanto, capaz de se autoavaliar, administrar e 

modificar o seu progresso individual. 
 

As estratégias de aprendizagens são decisões que se concretizam em ações que nos 

ajudam a organizar nosso pensamento para que se torne mais receptivo e produtivo ao que 

                                                             
22 Disponível em: <http://readcube.com/articles/>. Acesso em: 12 set. 2015. 
23 Disponível em: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1033761.pdf>. Acesso em: 19 set. 2015. 
24 Disponível em: <http://itj.sagepub.com/content/27/1/5>. Acesso em: 15 nov. 2014. 

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1033761.pdf
http://itj.sagepub.com/content/27/1/5
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objetivamos aprender. Assim sendo, o planejamento de atividades, a execução, a escolha de 

atitudes e a tomada de decisões podem vir a ser consideradas estratégias de aprendizagem: 

 

[...] as pessoas que melhor aprendem se caracterizam pela capacidade de 

planejar sua atividade, tanto de manipulação quanto mental, em função de 

um objetivo de aprendizagem, não somente de aprovação. Ao aplicar seu 

planejamento, são capazes de reconhecer quando algo não se encaixa, 

desvia-se do previsto, é incoerente, ou inclusive se o próprio objetivo que se 

fixou não é o adequado. (SANMARTÍ, 2009, p. 51) 

 

Em nosso entendimento, a autoavaliação caracteriza-se como uma estratégia de 

aprendizagem porque ela permite ao discente se avaliar e, ao mesmo tempo, se planejar, 

observando o que funciona ou não para a sua aprendizagem.  

A autoavaliação pode ser uma eficaz estratégia de aprendizagem porque possui, por 

natureza, um caráter autorregulador. De acordo com Soares (2013, p. 62-63), a autorregulação 

é 

 

um processo ativo e construtor do conhecimento através do qual o aluno, 

orientado pelos objetivos por si definidos para a realização da sua 

aprendizagem e pelas características do contexto, vai regular e controlar o 

pensamento, a motivação e o comportamento. [...] a autoavaliação permite 

ao aluno controlar as ações na realização da tarefa, em função dos critérios 

estabelecidos, referente indispensável para que este possa verificar, no fim 

da atividade, se o seu resultado foi bem conseguido. 

 

 Ainda tratando da função reguladora da autoavaliação, Moutinho (2012, p. 18) 

complementa que esta deve dirigir-se para “a reflexão, aperfeiçoamento e reformulação; 

deverá integrar o processo de ensino-aprendizagem, tal como integra o cotidiano, sendo 

adotada como uma boa prática capaz de melhorar o aproveitamento dos alunos, assumindo, 

deste modo, uma função reguladora”. 

Por meio de uma autoavaliação, podemos aprimorar as outras estratégias de 

aprendizagem, regulando-as e planejando-as a partir de nossa análise do que foi ou não bem-

sucedido, dos objetivos alcançados e das falhas no percurso, uma vez que o aprendizado 

humano conta ainda com um importante diferencial do aprendizado de outras espécies, que é 

o ensino pela palavra.  

Dessa forma, nós professores que desejamos incentivar a aprendizagem de nossos 

educandos, devemos permanecer no controle da situação, como a parte mais preparada, mais 

esclarecida do que seja o processo de ensino, tendo em vista que é nossa tarefa ensinar.  
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Esse ensino, por sua vez, deve pressupor a promoção da autonomia na aprendizagem, 

por parte de nossos estudantes, porque, como observa Vasconcellos (2008), por mais laço 

afetivo que haja entre professores e estudantes, os docentes jamais poderão tomar os lugares 

dos discentes nos momentos de aprendizagem.  

Por esse motivo, defendemos que há a necessidade de fomentar no estudante a 

responsabilidade de construir a sua aprendizagem de forma mais independente das 

circunstâncias e dos resultados na sala de aula e identificamos na autoavaliação a estratégia 

ideal nesse sentido. 

Por meio do ensino da prática da autoavaliação, da advocacia de sua necessidade e de 

sua contribuição ao ensino de línguas estrangeiras, poderemos compreender melhor a mente 

de nossos estudantes e direcionar com mais acuidade as atividades significativas para suas 

aprendizagens na sala de aula e fora dela. 

 

1.7 A autoavaliação como um instrumento a favor da autonomia do estudante na 

construção de sua aprendizagem 

 

O processo de ensino voltado para as disciplinas de línguas estrangeiras tem suscitado 

uma maior atenção à promoção da aprendizagem de idiomas, especialmente na esfera pública 

educacional, onde o número de aulas para aprender a língua estudada é de apenas uma ou 

duas aulas semanais, deixando assim lacunas no processo de ensino da língua. Dessa forma, 

os atuais materiais voltados para o ensino de línguas estrangeiras incentivam atividades dentro 

e fora da sala de aula, por meio de indicações de sites da Internet, filmes e áudios que servem 

como complemento daquilo que é iniciado pelos professores e deve ser concluído pelos 

estudantes, conferindo-lhes autonomia na aprendizagem.  

Durante o período de oferta das editoras produtoras de livros didáticos para a educação 

básica, percebemos que todas as coleções25 destinadas ao EM e voltadas para o ensino da 

língua inglesa a que tivemos acesso ofereciam uma forma de autoavaliação para ser 

desenvolvida pelos estudantes. Essas autoavaliações podem ser feitas com ou sem a 

orientação docente, em uma forma de promover e valorizar a autonomia do estudante na 

construção e consolidação da sua aprendizagem. 

                                                             
25 As coleções analisadas foram: High up – editora Macmillan; Way to go – editora Ática; Alive – editora SM e 

Take over – editora Escala educacional. Todas as coleções foram analisadas em 2014, para serem utilizadas no 

triênio 2015-2017.   
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Para Alves (2004), o desenvolvimento da autonomia do estudante está intrinsecamente 

relacionado com a prática da autoavaliação. Soares (2007, p. 34) também advoga que é na 

emergência da autonomia estudantil que se encontra o momento propício para a inserção das 

práticas autoavaliativas:  

 

Neste sentido, o professor poderá desenvolver a autonomia do aluno, 

concedendo-lhe alguma liberdade para refletir sobre si mesmo, e sobre a sua 

aprendizagem, na medida em que, ao conceber e implementar procedimentos 

autoavaliativos, está a implicar-se ativamente o aluno no seu processo de 

aprendizagem.  
 

A busca por uma autonomia estudantil frente ao processo de ensino-aprendizagem, de 

modo a tornar o estudante independente e responsável na construção do seu saber, perpassa 

questões que vão desde a inserção desse aprendiz na participação em sala de aula até a 

elaboração ou reelaboração de modelos de gestão do tempo em sala de aula e fora dela. 

“Aprender a avaliar o próprio desempenho, portanto, possibilita maior foco nos passos 

efetuados e naqueles que estão por vir, constituindo-se um dos pilares da autonomia” 

(PUNHAGUI; SOUZA, 2012, p. 20126). 

Em nossa compreensão, a autoavaliação pode ser uma ferramenta utilizada para a 

avaliação e a aprendizagem. Nessa perspectiva, a autoavaliação é uma ferramenta para a 

promoção da aprendizagem porque ela incentiva o estudante a buscar em si mesmo as 

estratégias necessárias para avançar em seu conhecimento, de modo que defendemos o seu 

uso na sala de aula como forma de promover a aprendizagem por meio da reflexão 

impulsionadora de novas tomadas de decisões, a partir da identificação de áreas 

problemáticas, como erros, omissões e distrações e da identificação de áreas de sucesso, como 

desempenho, habilidade e progresso: 

 

Desta forma, a autoavaliação consistirá na regulação do processo de 

aprendizagem pelo sujeito dessa aprendizagem, composta por três etapas: 

antecipação das operações a realizar para que se verifique determinada 

aprendizagem, identificação dos erros cometidos ao longo do percurso e 

procura de soluções alternativas. (SOARES, 2007, p. 36, grifos da autora) 
 

Por outro lado, a autoavaliação também pode ser uma ferramenta para a avaliação em 

si, promovendo a inserção estudantil no processo avaliativo, entendendo que a participação 

                                                             
26 Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc/article/viewFile/2154/1971>. Acesso 

em: 9 out. 2014. 
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estudantil não pode ser alheia à construção do processo e, ao mesmo tempo, a construção do 

processo avaliativo não pode acontecer a partir de situações nas quais os estudantes possam 

opinar visando apenas instrumentos que lhes tragam facilidade de obter boas notas ou com os 

quais seja agradável lidar. 

 

É com base na ideia de que avaliação deve constituir um percurso conduzido 

pelo aluno e ser instrumento de construção das aprendizagens que a 

autoavaliação e a autorregulação se assumem como estratégias para a 

participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem e na avaliação e 

como formas de garantir a autonomia do aluno nesse processo, porque ele é 

gerido. (FERREIRA, 2007, p. 112) 

 

Uma participação consciente, que busque a inserção da voz desses estudantes na 

construção do seu processo avaliativo, é o que defendemos, uma vez que compreendemos que 

eles, a partir de uma autoanálise, poderão conhecer e entender suas necessidades de 

aprendizagem, suas fraquezas, suas defesas e suas fortalezas, para, mediante essa 

autoavaliação, identificar os mecanismos e atitudes necessários a serem tomados no processo 

de ensino-aprendizagem que venham a aprimorar suas fortalezas, sanando ou minimizando 

suas fraquezas e desfazendo suas defesas.  

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECRL, 2001, p. 63 apud 

MOUTINHO, 2012, p. 09) destaca que “[...] o maior potencial para a autoavaliação [...] reside 

no seu uso como instrumento para a motivação e a tomada de consciência: ajudar os 

aprendentes a apreciar os seus pontos fortes, a reconhecer as suas fraquezas e a orientar a sua 

aprendizagem com maior eficácia”.  

Harris e McCann (1994, p. 61) afirmam que “a autoavaliação [é] parte integrante da 

aprendizagem, pois para aprender qualquer coisa, nós precisamos identificar o que já sabemos 

e como podemos melhorar mais”. 

Dessa forma, conceituamos fraquezas e defesas como dois momentos distintos no 

processo de aprendizagem. Na fraqueza, é possível saber o que precisamos melhorar, em que 

não somos bons, ou seja, identificamos como podemos nos aprimorar. A fraqueza é franca, 

objetiva. A defesa sabota, pois é nela que nos mantemos na zona de conforto: de somente 

obter a nota para passar na média, de arranjar desculpas para não progredirmos (como falta de 

tempo, falta de material) ou de apontar culpados para o nosso fracasso – como atribuir ao 

professor a nota insuficiente por motivos banais como “marcação”, “predileção” etc. 
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A fortaleza, que compreende os “pontos fortes”, por sua vez, pode ser benéfica e 

maléfica. Torna-se benéfica quando identificamos em que somos bons, o que dá certo para 

nossa aprendizagem, fazendo-nos desejar avançar, aprimorando cada vez mais as nossas 

competências e habilidades. Mostra-se maléfica quando traz a sensação de segurança, de 

modo que não buscamos o aprimoramento do que desenvolvemos e, consequentemente, nos 

vitimamos devido a nossa própria presunção, permanecendo na inércia. 

De acordo com Silva, Bartholomeu e Claus (2007, p. 90),  

 

a autoavaliação é um processo pelo qual um indivíduo, além de avaliar uma 

produção, uma ação, ou uma conduta da qual ele é o autor, também avalia 

suas capacidades, seus gostos, seu desempenho, suas competências e 

habilidades. É um processo cognitivo complexo, pelo qual um indivíduo 

(aprendiz ou professor) faz um julgamento, com o objetivo de um melhor 

conhecimento pessoal, visando ao aperfeiçoamento de suas ações e ao seu 

desenvolvimento cognitivo.  
 

Boud (1995, p. 215) define a autoavaliação como “parte do conjunto de atividades que 

encoraja os alunos a terem responsabilidade para com sua própria aprendizagem, processarem 

seu estudo e avaliarem sua efetividade”. 

Nos primórdios de sua utilização, o emprego da autoavaliação na sala de aula suscitara 

controvérsias a respeito de sua aplicabilidade por parte dos professores, uns por julgarem que 

seus estudantes seriam imaturos para desenvolver esse tipo de avaliação, outros por 

entenderem que a autoavaliação já deveria ser utilizada desde as séries primárias (NÉRICI, 

1986). 

Atualmente, pode ser que a autoavaliação ainda não seja considerada uma prática de 

avaliação válida. Muitos professores podem compreender que o uso da autoavaliação vem a 

ser mais uma atividade presente no livro, apenas para cumprimento de horário, incentivando 

ou não os estudantes a fazerem-na, sem, no entanto, retornarem para ela; pode ser ainda que 

alguns considerem viável permitir que os estudantes atribuam notas a si mesmos, somando-as 

à média bimestral final. Outros docentes podem estar tendo um contato recente com leituras 

que abordem essa forma de avaliação e se sentir, por vezes, despreparados para proceder com 

sua aplicabilidade em sala de aula. 

Na obra de Ellis (2001), encontramos algumas sugestões a respeito de como aplicar 

autoavaliação na sala de aula, as quais apresentaremos com brevidade: inicialmente, são 

sugeridos momentos em que a autoavaliação ocorra diariamente, como o diário de 

aprendizagem – no qual os estudantes podem proceder com suas anotações pessoais sobre 
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suas experiências de aprendizagem; a técnica do I learned statements – a qual separa os cinco 

minutos finais de cada aula para a autoanálise dos estudantes que fazem assertivas a respeito 

do que aprenderam; e a técnica Clear and unclear window – na qual os estudantes, dividindo 

uma folha ao meio, listarão o que ficou claro na parte Clear e o que ainda não está claro na 

parte Unclear, durante as aplicações de novos conteúdos em sala de aula. 

Além dessas técnicas diárias, ainda há a sugestão de uma autoavaliação feita em 

pequenos grupos (Focus groups). Nessa técnica, os estudantes entrevistam uns aos outros, 

instigando em quem responde a autoanálise de sua aprendizagem. Por fim, há ainda a 

sugestão do uso de Portfólios – em que os estudantes possam armazenar suas produções na 

língua estudada e voltar para elas sempre que necessário. 

Apesar de as leituras feitas nos indicarem a eficácia e os benefícios de um sistema 

avaliativo que pratique a autoavaliação, não é tão fácil como parece implantar o hábito da 

autoavaliação quando nos reportamos à pessoa do aprendiz. Em nossa compreensão, não se 

mostra muito confortável receber de si mesmo os diagnósticos, os valores, as opiniões que 

nem sempre irão acariciar o ego; é mais cômodo ouvir dos outros, se ver pelos olhos dos 

outros, ser avaliado ou julgado pelo outro, uma vez que ser julgado pelas pessoas nos redime 

para também julgá-las e emitirmos juízo de valor sobre os demais. Além disso, conforme já 

mencionamos, o estudante pode se considerar imaturo e despreparado para atuar como 

avaliador.  

Dessa forma, advogamos que algumas providências são pertinentes na elaboração e 

acompanhamento desse tipo de avaliação por parte dos docentes. Não é porque se trata de 

uma autoavaliação que o professor deve manter-se isento de acompanhar e intervir, quando 

necessário, para a regulação do processo. O docente precisa evitar os extremos, que vão da 

rigidez à condescendência.  

Por esse viés, Silva, Bartholomeu e Claus (2007, p. 93) observam que:  

 

A autoavaliação é a forma que o aluno tem de interpretar seu próprio 

desempenho, tanto em relação às suas atitudes e habilidades, como em 

relação ao seu desenvolvimento intelectual; ou seja, são procedimentos pelos 

quais os próprios aprendizes avaliam suas habilidades de linguagem e de 

conhecimento. Ela é fundamental no sentido de ajudar o professor a melhor 

conhecer seu aluno, sendo necessário, portanto, estar vinculada às intenções 

educativas explicitadas no projeto pedagógico da escola. 

 

Se, por exemplo, o docente decide adotar a autoavaliação presente nos livros didáticos, 

poderá perceber que esta é voltada para os conteúdos, as competências e as habilidades que 
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foram orientadas pelo livro, nem sempre trabalhadas pelo professor. Ela tencionará saber do 

estudante o que ele aprendeu do que foi ensinado e o que ele já é capaz de fazer.  

Em nossa perspectiva, esta seria uma autoavaliação da aprendizagem, uma vez que 

não investiga as razões da aprendizagem, o que foi feito e o que não foi feito para se chegar às 

competências pretendidas. É uma autoavaliação que se responde com assertivas, sendo mais 

automática do que reflexiva, deixando pouca ou nenhuma possibilidade de feedback. 

Conforme Lewkowicz e Moon (1985), o feedback é essencial para o sucesso da autoavaliação. 

Já Fernández (2011) chama a atenção para que a autoavaliação não seja tomada como uma 

mera atividade pontual: 

 

[...] Autoavaliação não como um fim em si mesma, mas como uma forma de 

aprender, como uma estratégia de aprendizagem, de possibilitar que o sujeito 

seja ativo, que possa tomar suas próprias decisões e, finalmente, que seja 

mais pessoal na classe. Dessa maneira, a motivação pessoal dinamiza o 

processo, se aprende a aprender e se somam, não só o tempo, mas todas as 

capacidades pessoais que interferem na aprendizagem da língua. 

(FERNÁNDEZ, 2011, p. 3-4, tradução nossa)27 
 

Por outro lado, o docente pode elaborar uma autoavaliação que instigue o estudante a 

se perceber como aprendente (ALMEIDA FILHO, 2011), que o faça perceber-se como agente 

de sua aprendizagem. Algo que pode ser até interessante é o estudante se atribuir uma nota ou 

conceito, conforme rezar o sistema de avaliação da sua escola e em seguida justificar por que 

mereceu a nota, em que se esforçou para adquiri-la, o que deixou de fazer para ter aquele 

resultado, cabendo ao docente a decisão de utilizar ou não essa nota no cômputo geral do 

bimestre no qual a avaliação foi aplicada. Nesse contexto, Fernandes (2005, p. 43) ressalta: 

“temos forçosamente que desbravar e aprofundar a ideia de avaliar para aprender se 

quisermos enfrentar as questões mais prementes e urgentes da educação contemporânea”.  

A autoavaliação para a aprendizagem é reflexiva e refletiva, pois se reflete na nova 

postura de aprendente do estudante. Ela fornece o self-feedback que lhe permite reeducar-se 

para melhorar suas formas de aprender. 

 

                                                             
27 [...] autoevaluación no como un fin en si misma, sino como una forma de aprender, como una estrategia de 

aprendizaje, de possibilitar que sea sujeto activo, que pueda tomar las propias decisiones y en definitiva que sea 

más persona en la classe. De esa manera, la motivación personal dinamiza el proceso, se aprende a aprender y se 

rentabilizan, no solo el tempo, sino todas las capacidades personales que intervienen en el aprendizaje de la 

lengua (FERNÁNDEZ, 2011, p. 3-4). 
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A natureza do feedback é muito importante para que os alunos tomem 

consciência daquilo que sabem, da maneira como pensam e aprendem, da 

maneira como sentem e o que sentem para poderem tornar-se responsáveis 

pelas suas aprendizagens e para poderem devolver à comunidade de 

aprendizagem o que aprenderam e o caminho percorrido para tal. (SOARES, 

2013, p. 57) 

 

Para nós, a autoavaliação da aprendizagem de conteúdos pode ser feita checando 

definições de critérios, enquanto que a autoavaliação para a aprendizagem de conteúdos pode 

acontecer quando checarmos as ações que promovam o progresso da aprendizagem. Ambas 

podem fazer parte de uma autoavaliação elaborada e intermediada pela pessoa do professor. 

“Em outras palavras, a capacidade de percepção dos alunos para aprender Inglês como língua 

estrangeira aumenta em avaliarem-se eles mesmos em uma base regular. [...] Professores de 

línguas são fortemente recomendados a incluir uma autoavaliação compreensiva em sua 

prática de ensino”. (BALEGHIZADEH; MASOUN, 2013, p. 53, tradução nossa)28 

Moutinho (2012, p. 25) conclama que “é imperioso ‘credibilizar’ a autoavaliação junto 

dos alunos no intuito de que os mesmos lhe atribuam uma importância estratégica e a 

reconheçam como uma oportunidade para refletir sobre os métodos de trabalho usados para 

assim aumentar a qualidade das suas aprendizagens”.  

Esta é uma de nossas tarefas enquanto docentes: fazê-los se perceber como 

aprendentes, como responsáveis maiores pela aprendizagem, uma vez que não estamos na sala 

de aula somente para ensinar, mas também para transformar o ensino em experiências 

exitosas de aprendizagem.  

Portanto, a autoavaliação apresenta-se como uma ferramenta avaliativa útil tanto para 

professores quanto para estudantes na regulação e promoção do processo de ensino-

aprendizagem. Para os professores, a autoavaliação poderá funcionar como um constante 

diagnóstico prognosticador, ao fornecer-lhes informações importantes que poderão ser usadas 

para futuras adaptações de suas práticas e didática de ensino, em função da aprendizagem dos 

estudantes. 

No que concerne aos estudantes, a autoavaliação pode ser um instrumento válido para 

que os aprendizes da língua estrangeira possam perceber a evolução de sua aprendizagem e as 

                                                             
28 “In other words, students’ perceived capability to learn English as a foreign language increases by assessing 

themselves on a regular basis. […] language teachers are strongly recommended to include comprehensive self-

assessment in their teaching practice” (BALEGHIZADEH; MASOUN, 2013, p. 53). Disponível em: 

<http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1033761.pdf>. Acesso em: 19 set. 2015. 

 

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1033761.pdf
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consequências dos esforços empreendidos em prol dela, ao mesmo tempo que tomam parte no 

processo avaliativo, desenvolvendo uma autonomia capaz de influir nos resultados finais 

preestabelecidos pela escola. 

Como síntese deste capítulo, buscamos localizar a nossa pesquisa dentro do cenário de 

investigações da Linguística Aplicada e apresentamos em linhas gerais as pesquisas 

brasileiras que tratam da temática avaliação em língua estrangeira, provenientes do âmbito da 

LA, da Linguística ou da Educação, como áreas que se afinam e contribuem para o tema de 

nosso interesse, qual seja, a avaliação de língua inglesa. Dentre todos os estudos encontrados 

e aqui expostos, um aborda mais diretamente o nosso assunto, que é a autoavaliação 

(PUNHAGUI, 2012)29, relacionando-a com a autogestão dos erros cometidos durante a 

aprendizagem. 

Afinal, concluímos o capítulo trazendo as nossas interpretações às leituras dos teóricos 

consultados, construindo esta fundamentação teórica, a qual recorreremos durante as fases que 

se seguem neste estudo. Neste capítulo, procuramos construir um referencial suporte nossas 

concepções a respeito da avaliação e sua relação com o ensino de línguas estrangeiras; a 

avaliação pensada para o ensino de línguas como uma proposta; as etapas que julgamos 

necessárias ao ato avaliativo, como a participação dos estudantes na construção de sua 

aprendizagem; e a prática da autoavaliação, que defendemos neste trabalho como uma 

estratégia para a promoção da aprendizagem de língua inglesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?view=vtls000183226>. Acesso em: 15 nov. 

2013. 
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Escolha metodológica da pesquisa 

 

A pesquisa realizada e apresentada neste trabalho define-se como uma pesquisa 

pedagógica de abordagem qualitativa, conduzida pelo método de pesquisa-ação. A pesquisa 

pedagógica (MIGUEL, 1970; LÜDKE, 2001; CENDALES; MARIÑO, 2005; LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008) é realizada no ambiente escolar, envolvendo estudantes e professores com 

fins de contribuir para “um ensino e uma aprendizagem de melhor qualidade nas salas de 

aula” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 15), proporcionando ao pesquisador a percepção 

demonstrável das melhorias ocorridas durante o processo de formação dos estudantes pelo 

período de tempo compreendido pela pesquisa. Além disso, é descrita também como pesquisa 

das práticas educativas (CENDALES; MARIÑO, 2005, p. 16) porque trata “dos problemas 

pedagógicos e é feita por professores, com a intenção de melhorar a qualidade do seu 

trabalho”. 

De acordo com Lankshear e Knobel (2008), algum tempo atrás, a pesquisa pedagógica 

era feita exclusivamente por professores em suas próprias salas de aula (professores 

pesquisadores). No entanto, esses autores defendem a ideia, com a qual estamos de acordo, de 

que a pesquisa pedagógica pode ser conduzida por outros professores (pesquisadores 

professores) que veem nos contextos pesquisados e em outros colegas (professores) e outros 

estudantes, as elucidações dos problemas e das preocupações que deram origem à sua 

pesquisa.  

 

Frequentemente conseguimos entender com mais clareza a nós mesmos e a 

nossas práticas, crenças, suposições, valores, opiniões, visões de mundo e 

coisas assim, quando encontramos outros tão diferentes de nós, que põem em 

evidência as nossas características, colocando-as em perspectiva. 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 17) 

 

Dessa forma, podemos pesquisar em outras salas de aula aquilo que, enquanto 

docentes, nos incomoda, nos inquieta em nossa própria prática, sem a excessiva preocupação 

com os efeitos que poderiam advir de nossa influência nos ambientes aos quais estaríamos 

mais familiarizados. 

A escolha da abordagem qualitativa de pesquisa justifica-se por tratar-se de uma 

análise interpretativa dos sujeitos envolvidos no contexto de pesquisa (GUERRA, 2006), que 
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considera a interpretação e a reinterpretação dos dados (DEMO, 2006) e o desenvolvimento 

teórico a partir do que foi analisado (FLICK, 2009). Trata-se de uma abordagem 

“metodologicamente inventiva, teoricamente viva e empiricamente rigorosa”. (SILVERMAN, 

2010, p. 17) 

Por essa razão, a pesquisa qualitativa vem sendo cada vez mais utilizada como uma 

opção ao fazer científico de diversas áreas do conhecimento, sendo elas acadêmicas ou 

profissionais, porque sua abordagem pode ser pragmática e adaptativa, ao mesmo tempo. 

(YIN, 2016) 

Por meio dos vários instrumentos usados como fontes de registro, a pesquisa 

qualitativa traz profundidade e legitimidade à investigação, porque observa o objeto de estudo 

nos diversos ângulos do contexto pesquisado. Desse modo, uma vez que a pesquisa 

qualitativa interpreta, e não apenas apresenta seus dados, sendo sua interpretação conduzida 

com o amparo da teoria construída ou consultada pelo pesquisador, firma as bases do estudo 

realizado, agregando-lhe qualidade, validação e confiabilidade. Assim sendo, consegue tornar 

consistente a geração e a interpretação dos dados obtidos. 

Segundo Yin (2016), a pesquisa qualitativa é um modo produtivo de se conduzir uma 

investigação, especialmente nos ambientes sociais nos quais percebemos as mudanças e os 

comportamentos que influenciam e são influenciados pelas ações dos sujeitos.  

Para Demo (2006, p. 125), “A pesquisa qualitativa é muito mais difícil, problemática e 

arriscada que a pesquisa quantitativa. [...] Assim, o primeiro passo é desfazer a ideia tola de 

que a pesquisa qualitativa pode ser feita por qualquer um e de qualquer maneira”. Ou seja, 

buscamos uma forma de pesquisa que trabalhe com os dados gerados para justificá-los no 

trabalho, interpretando-os, triangulando-os, organizando-os, no intuito de que possam 

responder às nossas perguntas de pesquisa.  

Como técnica para conduzir o estudo em questão, optamos pela pesquisa-ação, por 

tratar-se de um método de pesquisa contínuo e cíclico, em que as mudanças pretendidas pela 

investigação podem ser avaliadas ainda durante o seu percurso. 

A pesquisa-ação é defendida por Barbier (2002) e por Thiollent (2009) como um 

estudo no qual todos os participantes se tornam colaboradores envolvidos e participativos. 

Para Elliot (2005), a pesquisa-ação é uma forma de desenvolver inteligibilidades sobre as 

situações nas quais o pesquisador enfrenta problemas no seu cotidiano e concebe ideias para 

solucioná-los. 

Uma vez que estamos vinculando esse método de pesquisa à nossa investigação em 

sala de aula, entendemos, com base em Tripp (2005, p. 445), que “a pesquisa-ação 
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educacional é principalmente uma estratégia para o desenvolvimento de professores e 

pesquisadores de modo que eles possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, 

em decorrência, o aprendizado de seus alunos”.  

A pesquisa-ação proporciona aos educadores a prova concreta de que eles podem 

intervir para o aprimoramento de sua prática por meio da experimentação de sua vivência em 

sala de aula, pois parte de uma reflexão intencional: 

 

A pesquisa-ação se relaciona com os problemas práticos cotidianos 

experimentados pelos professores, em vez dos “problemas teóricos” 

definidos pelos investigadores no entorno de uma disciplina do saber. Pode 

ser desenvolvida pelos mesmos professores ou por alguém a quem eles se 

encarreguem. (ELLIOT, 2005, p. 24, tradução nossa)30 
  

Para entendermos o ciclo básico da pesquisa-ação, recorremos a Tripp (2005), 

conforme figura abaixo: 

 

Figura 3 – Diagrama de representação do ciclo básico da pesquisa-ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 La investigación-acción se relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 

profesores, en vez com los “problemas teóricos” definidos por los investigadores puros en el entorno de una 

disciplina del saber. Puede ser desarrollada por los mismos profesores o por alguien a quien ellos se lo encarguen 

(ELLIOT, 2005, p. 24).   
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Fonte: TRIPP (2005, p. 446). 

 

Em nosso trabalho, entendemos a aplicação desse ciclo da seguinte forma:  

Planejar uma melhora da prática – O planejamento, a partir da identificação do que 

se deseja pesquisar, prevê as ações que deverão ocorrer conjuntamente entre pesquisador e 

pesquisados, bem como as que acontecerão individualmente (como anotações de campo, 

observação, interpretação); a frequência ao local onde acontecem as práticas investigadas; e o 

desenvolvimento de dinâmicas que possam proporcionar a vivência no grupo e sua interação 

com a pesquisa, entendendo que “é consagrada a ideia de que a pesquisa-ação tornar-se-á 

mais rica se for realizada em grupo”. (FRANCO; LISITA, 2008, p. 87) 

Agir para implantar a melhora planejada – Nessa etapa, o pesquisador deve 

preocupar-se em proporcionar condições de formação dos pesquisados, organizando, por 

exemplo, um seminário e grupos de estudo com os participantes da pesquisa, de forma a 

embasá-los no conhecimento do assunto de que trata a investigação, para, a partir daí, iniciar 

as mudanças pretendidas na rotina dos envolvidos. Como observa Thiollent (2009, p. 16), 

num processo de pesquisa-ação, “os participantes representativos da situação ou do problema 

estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo”.  

Monitorar e descrever os efeitos da ação – Por se tratar de um ciclo, o 

monitoramento do que se está implantando é inevitável e deve dar conta dos efeitos e 

resultados da implementação da ação, seu desenvolvimento, suas consequências, suas 

limitações etc., buscando, na descrição do que se está observando, uma reflexão crítica que 

permita ao pesquisador encontrar um amparo teórico que possa norteá-lo nas novas decisões 

que precisarão ser tomadas. Na sala de aula, “o benefício da pesquisa-ação está no 

fornecimento de subsídios para o ensino”. (ENGEL, 2000, p. 189)  

  Avaliar os resultados da ação – A avaliação se faz necessária para que se possa 

inferir se foi suficiente e bem-sucedida a intervenção, se não será necessária uma nova 

geração de dados ou se podemos considerar o estudo concluído. A avaliação também deve 

contemplar a disseminação preliminar dos resultados obtidos: “o traço principal da pesquisa-

ação – a opinião – impõe a comunicação dos resultados da investigação à análise de suas 

reações”. (BARBIER, 2002, p. 55)      

Ao seguir esse ciclo em nossa pesquisa, justificamos nossa preferência pela pesquisa-

ação com o objetivo de mudar a realidade investigada, contribuindo para a sua melhoria. 
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Assim, a partir da realidade observada e alterada pela pesquisa, podemos inferir se as 

contribuições feitas poderão se estender a outras realidades semelhantes.  

 

2.2 Descrição do campo e dos participantes da pesquisa 

 

Nossa pesquisa desenvolveu-se em uma escola pública da rede estadual de ensino, 

cuja modalidade de educação básica é o Ensino Médio. A instituição pesquisada encontra-se 

na cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte, localizada no bairro Cidade Alta, um dos 

mais antigos de Natal, mais especificamente na Avenida Rio Branco, a principal via do centro 

da cidade. Inaugurada em 1968, destaca-se como uma escola tradicional e uma das 

instituições de ensino públicas mais procuradas pelos natalenses.  

A estrutura física da escola atualmente comporta dezoito salas de aula, sala da 

agremiação estudantil, sala dos professores, secretaria, salas destinadas ao arquivo de 

documentos, almoxarifado, coordenação pedagógica, conselho escolar e direção. Além desses 

ambientes, conta ainda com outros compartimentos, como: cozinha, refeitório, banheiros, 

biblioteca, anfiteatro, quadra de esportes, sala destinada às aulas transmitidas pela TV Escola 

e quatro laboratórios: laboratório de informática, laboratório de física, laboratório de química, 

laboratório de biologia, além de um pátio externo. 

A sala de aula, por conseguinte, passou a ser nosso principal espaço para a condução 

da pesquisa proposta, mas frequentamos também outros espaços da escola, como a sala de 

vídeo, a sala dos professores, a sala de coordenação, a cozinha e o refeitório.  

De acordo com o Projeto Político-Pedagógico, os teóricos que os profissionais da 

escola seguem são Vygotsky e Paulo Freire, trabalhando com suas concepções: o 

sociointeracionismo de Vygotsky, com ênfase na ação do homem em seu meio sociocultural, 

e a educação libertadora e emancipatória de Paulo Freire.  

Nossos estudantes colaboradores foram 12 jovens do sexo feminino e 14 jovens do 

sexo masculino, com faixa etária entre 16 e 19 anos. Seguindo as exigências éticas 

relacionadas a pesquisas desenvolvidas com seres humanos (SEVERINO, 2000), os 

participantes da pesquisa assinaram um formulário de consentimento31. Para preservar suas 

identidades, optamos pelo uso de siglas, tendo escolhido a sigla EC para estudante 

colaborador, seguida da numeração por ordem de participação de cada estudante e PC para 

professor colaborador. 

                                                             
31 Vide apêndice 01 
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Os colaboradores da pesquisa cursavam a terceira série do Ensino Médio  à época da 

investigação. A série final do EM foi escolhida por oferecer duas aulas geminadas no mesmo 

dia dedicado à investigação e porque os estudantes concluintes, mais familiarizados com as 

rotinas escolares e mais aptos às avaliações externas (muitos estavam se preparando para o 

ENEM),  apresentaram-se como o grupo ideal para a condução da pesquisa.  

A receptividade do professor colaborador deixou-nos à vontade durante o período em 

que frequentamos a escola, como também corroborou para com a escolha da turma 

pesquisada.  

A turma completa registrava a matrícula de 35 estudantes, embora alguns deles não se 

mostrassem assíduos às aulas observadas. Por essa razão, apesar de trabalhar com toda a 

turma selecionada, decidimos que, para não comprometer a geração dos dados da pesquisa, 

não incluiríamos na análise dos dados aqueles estudantes que não participaram das etapas do 

estudo nem geraram dados para a pesquisa em nenhum momento de nossa convivência com 

eles. Assim sendo, da turma de 35 estudantes, selecionamos apenas 26 estudantes 

colaboradores.   

 

2.3 Procedimentos de pesquisa 

 

A pesquisa pedagógica de abordagem qualitativa que fez uso do método de pesquisa-

ação desenvolveu-se no período de maio a agosto de 2015, compreendendo uma parte do 

primeiro bimestre, todo o segundo bimestre e parte do terceiro bimestre do ano letivo. A fase 

diagnóstica ou de pré-intervenção, que aqui denominaremos de Identificação de formas de 

avaliação utilizadas na disciplina de língua inglesa, compreendeu as quatro primeiras 

semanas do período supracitado; a fase interventiva, Prática da autoavaliação na disciplina 

de língua inglesa, concretizou-se nas oito semanas subsequentes; e a fase avaliativa ou de 

pós-intervenção, Análise da autoavaliação e suas contribuições para os estudantes, 

desenvolveu-se nas quatro semanas restantes do período.  

Na primeira fase da investigação, fomos ao campo de pesquisa com o intuito de 

identificar, e assim descrever, de que maneira a disciplina de língua inglesa estava sendo 

avaliada na escola pesquisada, se os estudantes tomavam parte no processo avaliativo e, caso 

essa resposta se mostrasse afirmativa, de que forma isso acontecia. Também foi do interesse 

da pesquisa observar, durante essa fase, se o professor colaborador fazia uso de algum modelo 

de autoavaliação (até mesmo utilizando o modelo que já vem disponível nos livros didáticos) 
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com seus estudantes. Dessa forma, elaboramos na primeira fase o diagnóstico da realidade 

investigada encontrada. 

Com o nosso diagnóstico concluído, foi a vez da segunda fase da investigação, na qual 

objetivamos compreender se a autoavaliação poderia ser usada como indicativo de que o 

estudante estaria aprendendo o idioma inglês, figurando assim, como uma estratégia de 

aprendizagem. Nessa etapa, procuramos subsidiar nossos colaboradores com a fundamentação 

teórica necessária para fazê-los compreender a ligação que estávamos fazendo entre 

autoavaliação e aprendizagem de idiomas. Para tanto, criamos grupos focais de estudo na sala 

de aula e ministramos um seminário, como forma de apresentar nossas ideias. Após o 

seminário, usamos a autoavaliação disponibilizada pelo livro didático que era trabalhado com 

a turma.  

Na terceira e última fase da pesquisa, analisamos, no cotidiano escolar daqueles jovens 

investigados, os resultados e as consequências advindos com a prática da autoavaliação em 

sala de aula, investigando se e como a autoavaliação de língua inglesa poderia promover a 

participação dos estudantes na construção do processo de aprendizagem nessa disciplina e se e 

como a autoavaliação poderia intervir nas rotinas de estudo e métodos pessoais utilizados 

pelos estudantes investigados para aprender uma segunda língua. Para tanto, aplicamos outra 

autoavaliação, elaborada por nós a partir de leituras e observações de outros modelos já 

existentes, e realizamos uma entrevista semiestruturada.   

 

2.3.1 Geração de dados 

 

2.3.1.1 Instrumentos e procedimentos para a geração de dados 

 

Para a realização da nossa pesquisa, utilizamos cinco instrumentos de geração de 

dados durante as fases do trabalho: a observação, registrada nas anotações de campo, o 

questionário, o seminário, a entrevista e as duas autoavaliações. A variedade de instrumentos 

é orientada por Lankshear e Knobel (2008) como uma das formas de se buscar legitimidade 

para a pesquisa de abordagem qualitativa. Os dados obtidos a partir desses instrumentos 

foram organizados e analisados seguindo categorias de análise que se encontram dispostas na 

próxima fase deste trabalho.  

O termo “geração de dados” é utilizado na pesquisa qualitativa em preferência ao 

termo “coleta de dados”, porque cabe ao pesquisador qualitativo muitas vezes criar as 

circunstâncias necessárias para que os dados emerjam:  
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Pode ser improvável que os alunos ofereçam informações espontâneas ou 

não solicitadas sobre como sentem-se ou o que pensam da maneira como 

transcorrem as atividades de ensino e aprendizagem – além, talvez, de 

bocejarem e de parecerem entediados ou mostrarem sinais de animação e 

interesse. Para descobrir essas coisas, o pesquisador provavelmente precisa 

criar contextos de coleta de dados especiais ou artificiais. (LANKSHEAR; 

KNOBEL, 2008, p. 154) 

 

Os princípios qualitativos de inserção no cotidiano investigado, tomando parte nas 

atividades rotineiras do grupo pesquisado para obter os dados nos ambientes naturais de seus 

acontecimentos, foram considerados por nós, ao iniciarmos nosso estudo com a observação: 

“A observação é participante quando o pesquisador efetivamente está presente em uma 

situação de estudo, acompanhando o que de fato é vivido pelo grupo cujas reações deseja 

conhecer”. (CHAROUX, 2006, p. 48)  

Uma vez que nos definimos como pesquisadores qualitativos, buscamos nossa 

inserção no ambiente investigado muito antes de se iniciar, de fato, a geração de dados, no 

intuito de nos tornarmos familiares àqueles com quem iríamos conviver por algum tempo, por 

assimilarmos que o pesquisador “está perto e pode, além de presenciar, entender porque algo 

ocorre de um modo particular” (CHAROUX, 2006, p. 48). 

Nossa observação, documentada nas anotações de campo diretas e post facto, foi 

posteriormente amparada pelos outros instrumentos de pesquisa, como o questionário, que 

utilizamos na terceira semana de convívio com o grupo pesquisado.  

O questionário “é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de questões 

sobre determinado tema”. (VIEIRA, 2009, p. 14) e apresenta sua utilidade na geração de 

dados primários para a pesquisa (CHAROUX, 2006), além de figurar, para nós, como um 

instrumento de pesquisa menos invasivo, uma vez que o participante pode respondê-lo em 

outros ambientes, com mais privacidade e de forma mais controlada por ele, decidindo 

inclusive se o devolve ou não, e se o responde por completo ou parcialmente. 

Na sequência da aplicação do questionário, o instrumento de pesquisa que o seguiu foi 

o seminário, procedimento adotado pelos adeptos da pesquisa-ação (BARBIER, 2002; 

ELLIOT, 2005; THIOLLENT, 2009) como uma estratégia para fundamentar os envolvidos na 

investigação com a temática. De acordo com Severino (2000, p. 63), “o objetivo último de um 

seminário é levar todos os participantes a uma reflexão aprofundada de determinado 

problema, a partir de textos e em equipe”.  
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Após o seminário, fizemos uso de uma autoavaliação presente nos livros didáticos dos 

estudantes, para fins de familiaridade deles com a teoria discutida. Semanas depois, aplicamos 

a autoavaliação elaborada para a pesquisa e analisada por nós como um documento não 

convencional (MENEZES; CARVALHO, 2006), porque, em nossa perspectiva, essa 

autoavaliação configura-se como “textos ou itens que o pesquisador acredite que realizarão 

mais efetivamente seus propósitos de pesquisa” (LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 219). 

Em continuidade à apresentação dos instrumentos, fizemos uso da entrevista, descrita 

por Charoux (2006, p. 48) como “uma técnica de coleta de dados flexível, permitindo 

esclarecimentos e adaptações durante sua realização”.   

A entrevista semi-estruturada se fez por grupos focais, obedecendo a divisão dos 

grupos de estudo dos assuntos que vínhamos trabalhando durante a pesquisa. Essa técnica de 

entrevistas em grupo funciona assim: “Uma única sessão de entrevista do grupo de interesse, 

em vez de conduzir várias entrevistas separadas em diferentes horários (supondo que uma 

entrevista de um grupo de interesse fosse apropriada nessa particular circunstância)” 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008, p. 162, parêntesis dos autores). Em nosso caso, dividimos 

os estudantes investigados em cinco grupos e aplicamos a entrevista a cada grupo. 

Os instrumentos ou itens físicos utilizados nessa fase de geração dos dados foram: um 

caderno e canetas para as anotações de campo, um gravador e uma câmera fotográfica para os 

registros audiovisuais, um projetor para as projeções necessárias ao seminário e uma pasta 

para acondicionamento dos dados documentados em papel, tais como: questionários, 

formulários, autoavaliações e etc. entregues pelos estudantes.  

 

2.3.1.2 Tratamento dos dados 

 

Os dados obtidos com a pesquisa pedagógica empreendida receberam tratamento 

qualitativo. Por meio de uma técnica conhecida como Codificação Aberta (STRAUSS; 

CORBIN, 2008), buscamos fragmentá-los em categorias de análise que nos auxiliaram a 

descrever e explicar o que observamos no campo de pesquisa.  

Cada fase e cada instrumento utilizado recebeu tratamento peculiar à sua condição: 

para o tratamento da observação participante, documentada pelas anotações de campo, 

optamos por manter o caráter descritivo elucidativo das situações registradas; para a análise 

da aplicação dos questionários e das entrevistas, subdividimos suas respostas em categorias de 

análise sugeridas pelas próprias perguntas contidas nesses instrumentos, como orientam 

Charoux (2006) e Vieira (2009). 
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As categorias de análise que embasaram o questionário empregado na fase diagnóstica 

da pesquisa foram: 1) Instrumentos avaliativos; 2) Escolha dos instrumentos avaliativos; 3) 

Forma preferida de avaliação; 4) Dificuldades durante a avaliação; 5) Reprovação em língua 

inglesa; 6) Reação às notas obtidas; 7) Responsabilidade pelos resultados obtidos; 8) Prática 

de autoavaliação. 

As categorias de análise que nortearam a autoavaliação empregada após o seminário, 

durante a fase interventiva da pesquisa, foram: 1) Habilidades adquiridas durante o bimestre; 

2) Palavras e expressões aprendidas; 3) Uso de fontes de aprendizagem; 4) Uso de estratégias 

de aprendizagem. 

Na fase avaliativa da pesquisa empreendida, aplicamos mais uma autoavaliação e uma 

entrevista. As categorias de análise que utilizamos durante a segunda autoavaliação aplicada 

foram: 1) Compromisso com a aprendizagem; 2) Desempenho nas habilidades linguísticas; 3) 

Utilidade dos novos conhecimentos; 4) Responsabilidade para com a aprendizagem; 5) 

Participação nas aulas; 6) Independência para com os resultados obtidos.  

As categorias de análise utilizadas durante a entrevista foram: 1) Práticas anteriores de 

autoavaliação; 2) Frequência para a prática da autoavaliação na disciplina; 3) 

Responsabilidade pela aprendizagem; 4) Autoavaliação para melhoria da aprendizagem. 

No próximo capítulo, que trata da análise dos dados, as respostas obtidas por meio dos 

instrumentos empregados foram organizadas no corpo do texto por meio de quadros, figuras, 

gráficos, tabelas e recuos para facilitar o fluxo de leitura e a compreensão do texto gerado, 

apresentando ainda, sempre que se fez necessário, a indicação das seções de apêndices e 

anexos, elaboradas para eventuais consultas que possam ampliar a compreensão deste estudo.    

Cada um dos recursos supracitados contendo a apresentação dos resultados alcançados 

foi interpretado de acordo com a metodologia da abordagem qualitativa de pesquisa, 

primando pela descrição e a interpretação dedutiva dos fatos observados, buscando explicação 

nas próprias respostas obtidas por meio do estudo empreendido e amparando-se na 

fundamentação teórica construído. 
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CAPÍTULO 3 -  ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Neste capítulo, apresentaremos a forma como os dados da investigação foram gerados 

e analisados por meio dos instrumentos de pesquisa aplicados, seguindo a metodologia 

proposta para esta tese, que é uma pesquisa pedagógica qualitativa desenvolvida pelo método 

de pesquisa-ação, bem como discutiremos os resultados obtidos pela pesquisa, relacionando-

os com os objetivos da investigação e com a fundamentação teórica consultada. 

Nesse método investigativo, costuma-se dividir o período da pesquisa em três fases 

distintas e complementares, objetivando uma organização lógico-processual da condução do 

estudo (TRIPP, 2005). 

Para a nossa investigação sobre a autoavaliação na disciplina de língua inglesa, 

organizamos essa divisão desta forma: Primeira fase: Identificação de formas de avaliação 

utilizadas na disciplina de língua inglesa, tida como a fase diagnóstica do estudo, na qual 

fomos ao campo de pesquisa para compreender as primeiras impressões dos participantes a 

respeito do assunto.  

Segunda fase: Prática da autoavaliação na disciplina de língua inglesa, considerada 

como a fase interventiva do trabalho, na qual fundamentamos os estudantes por meio de um 

seminário e de grupos de estudos na temática da autoavaliação e procedemos à aplicação de 

um modelo de autoavaliação já disponibilizado pelo livro didático adotado pela turma.  

Terceira fase: Análise da autoavaliação e suas contribuições para os estudantes – 

fase de análise do estudo empreendido, considerada também como fase avaliativa ou de pós-

intervenção, na qual aplicamos outra autoavaliação com um protótipo pensado para esta 

pesquisa e uma entrevista aos participantes da pesquisa. 

Durante a apresentação dos dados originados em cada fase, procuramos organizá-los 

de acordo com as categorias de análise pensadas para cada instrumento aplicado e analisá-los 

à luz dos teóricos consultados e de outras leituras que possam contribuir para a compreensão 

do tema em estudo. 

Os dados estão analisados não considerando exclusivamente o número total de 

participantes, mas a recorrência de suas respostas. Desta forma, quando um participante emite 

mais de uma resposta, ambas passam a ser analisadas pela pesquisa, o que em determinados 
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momentos deixa a numeração apresentada em desacordo com a distribuição percentual que 

consideraria apenas o número dos participantes nas fases da pesquisa. 

 

 

3.1 Identificação de formas de avaliação utilizadas na disciplina de língua inglesa 

 

O primeiro instrumento de pesquisa aplicado para a geração dos dados de forma direta 

com os envolvidos no estudo foi um questionário contendo oito questões norteadas pelas 

categorias de análise contidas no quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Categorias de análise 1 – Instrumento: Questionário 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO 

1) Instrumentos avaliativos; 2) Escolha dos instrumentos avaliativos; 3) Forma preferida de 

avaliação; 4) Dificuldades durante a avaliação; 5) Reprovação em língua inglesa; 6) Reação 

às notas obtidas; 7) Responsabilidade pelos resultados obtidos; 8) Prática de autoavaliação. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

A primeira pergunta de nosso questionário objetivou saber dos estudantes 

colaboradores (ECs) quais instrumentos avaliativos (IAs) eram utilizados pelo professor 

colaborador (PC) em sala de aula. Assim foi feita esta pergunta: “1ª - Como você é avaliado 

na disciplina de língua inglesa? Sublinhe os instrumentos avaliativos que seu professor usa 

durante o bimestre: 

Prova, teste, seminário, trabalho em grupo, trabalho de pesquisa, prova oral, atividade 

de listening, produção textual, questões de leitura e interpretação de texto, portfólio, 

entrevista, diário de bordo, gravações em vídeo, gravações em áudio, observações do 

professor. Outros. Quais?”. 

 

Tabela 1 – Indicação dos Instrumentos Avaliativos 

INSTRUMENTOS AVALIATIVOS INDICAÇÕES 

Prova 100% das indicações 

Teste 31% das indicações 

Seminário Nenhuma indicação 

Trabalho em grupo 70% das indicações 

Trabalho de pesquisa 58% das indicações 

Prova oral Nenhuma indicação 

Atividade de Listening 12% das indicações 

Produção textual 31% das indicações 

Questões de leitura e interpretação de textos 77% das indicações 

Portfólio Nenhuma indicação 
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Entrevistas Nenhuma indicação 

Diário de bordo Nenhuma indicação 

Gravações em áudio Nenhuma indicação 

Gravações em vídeo 4% das indicações 

Observações do professor 39% das indicações 

Outros instrumentos 50% das indicações 

               Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A respeito dos instrumentos usados para a avaliação de língua inglesa, todos os vinte e 

seis participantes indicaram a prova escrita como um instrumento avaliativo usado pelo 

professor, sendo, portanto, esse instrumento considerado o mais citado.  

As questões de leitura e interpretação de textos foram indicadas por vinte 

participantes, à exceção dos seis estudantes EC07, EC17, EC19, EC23, EC24 e EC25. O 

trabalho em grupo foi citado por dezoito participantes, exceto pelos oito estudantes EC01, 

EC02, EC03, EC04, EC10, EC15, EC18 e EC24. 

O trabalho de pesquisa foi mencionado por quinze participantes: EC03, EC05, EC07, 

EC08, EC09, EC11, EC12, EC13, EC14, EC18, EC19, EC21, EC23, EC25 e EC26. Oito 

participantes apontaram o teste escrito: EC01, EC02, EC03, EC10, EC15, EC16, EC17, 

EC23, enquanto a produção textual recebeu oito indicações de EC03, EC04, EC09, EC13, 

EC15, EC16, EC20 e EC21.  

As observações do professor foram indicadas como instrumento avaliativo por dez 

participantes: EC03, EC04, EC05, EC06, EC08, EC09, EC11, EC12, EC13 e EC14, sendo 

que EC03 exemplificou como observações do professor que valem notas: o comportamento e 

a participação do estudante durante as aulas.  

Outros instrumentos mencionados pelos estudantes foram: Gravação em vídeo; por um 

participante (EC03), Trabalho; por um participante (EC04), Atividades; por um participante 

(EC04) e Atividades de Listening; por três participantes (EC15, EC16 e EC20). 

Treze estudantes citaram que o docente utiliza outros instrumentos avaliativos e, 

desses, doze mencionaram o fato de o professor atribuir pontos para quem comprasse e/ou 

trouxesse um dicionário bilíngue de Inglês-Português para as aulas de LI, que foram EC01, 

EC02, EC03, EC05, EC06, EC07, EC08, EC09, EC11, EC12, EC14 e EC17;  Os dois 

participantes EC03 e EC12 observaram que o PC atribui pontos pelo que os estudantes 

registram nos seus cadernos; e EC22 lembrou-se de uma aula em que o professor solicitou que 

eles traduzissem algumas palavras de um filme assistido por eles.  

Nessa ocasião, estávamos na sala de aula com o professor (dia 01 de junho de 2015), 

que colocou no aparelho de DVD o filme “The terminal”, ao qual os estudantes assistiam 



86 

 

 

enquanto montavam seus vocabulários relacionados ao assunto do filme, que era viagem. O 

PC informou aos estudantes que essa atividade valeria pontos. Ele precisou ausentar-se da 

sala antes que o filme fosse concluído e nós ficamos, assistimos ao filme, juntamente com os 

estudantes, e recolhemos os vocabulários elaborados por eles para entregá-los ao professor. 

Durante a observação participante, pudemos constatar o uso de alguns instrumentos 

avaliativos citados pelos participantes. Já no primeiro bimestre, uma vez que chegamos à 

escola no meio deste, percebemos o uso da prova escrita, que valia 6,0 pontos na média 

bimestral, sendo esta uma norma já imposta pela direção da escola32; a aquisição de um 

dicionário bilíngue, valendo 1,0 para cada estudante que o adquirisse ou, se já tivesse um, que 

trouxesse para a sala de aula, e as atividades no caderno dos discentes, valendo 3,0 pontos. 

No segundo bimestre, percebemos que o professor utilizou a atividade do filme, uma 

atividade do livro didático (LD) feita em dupla e a prova. O PC nos informou que também 

atribuiu pontos pelas atividades feitas nos LDs dos estudantes e verificamos que, nas 

respostas obtidas pela primeira pergunta do questionário, os estudantes não mencionaram 

nada a esse respeito, dessa forma não relacionaram essas atividades do LD como instrumentos 

avaliativos. 

A forma de o Professor Colaborador avaliar nos mostrou que, apesar de restarem 

poucos pontos para somar na média bimestral dos estudantes, uma vez que a escola 

pesquisada trabalha com semana de provas, já determinando que esse instrumento avaliativo 

deve valer 60% da pontuação destinada ao bimestre, ainda assim ele busca fazer uso de outros 

IAs, oportunizando uma avaliação mais diversificada da disciplina. 

Com a nossa segunda pergunta de pesquisa: “2ª - Você participa da escolha dos 

instrumentos avaliativos e dá opiniões ao professor de como deve ser avaliado? ( ) Não. ( ) 

Sim. De que forma?”  

Esta pergunta de pesquisa parte do pressuposto de que é comum, em algumas escolas 

brasileiras, a prática de “acordos”, geralmente  feitos nos primeiros dias de aula, sobre a 

conduta comportamental dos envolvidos, enfocando aspectos como: deveres, compromisso 

com a disciplina, pontualidade, assiduidade, participação e engajamento nas atividades.  

Metas a serem alcançadas com o componente curricular, entre outros, são 

“combinadas” entre docentes e discentes que visam proporcionar um ambiente saudável na 

sala de aula e dinamizar a condução destas ao longo do ano letivo.  

                                                             
32   A aplicação da prova escrita valendo 6,0 pontos na média bimestral está em desacordo com a portaria de 

avaliação da Secretaria de Educação do estado do Rio Grande do Norte, que orienta que não deve haver semana 

de provas nas escolas e que nenhum IA pode sozinho valer mais da metade dos pontos da média bimestral. 
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Assim sendo, ainda que de forma informal e até imperceptivelmente, os estudantes  

tornam-se corresponsáveis pelo seu processo de aprendizagem, opinando sobre conteúdos que 

desejam aprender, criando situações para a melhoria da aprendizagem e influenciando na 

condução das aulas, de um modo geral, considerando sua necessidade específica de 

aprendizagem.  

No entanto, na hora da avaliação parece-nos que o clima de cooperação e o espaço 

para a voz do educando são negligenciados, ficando somente com o professor a 

responsabilidade de conduzir o processo avaliativo, como se ele, o aprendiz, não mais fizesse 

parte do complexo processo de aprendizagem.  

À exceção dos dois colaboradores EC03 e EC04, todos os demais participantes 

reconheceram que não participam das escolhas dos IAs nem dão opiniões ao professor de 

como eles gostariam de ser avaliados em LI. 

A resposta de EC03, “Sim, dou opiniões para o professor ajudar ou facilitar as aulas 

para quem não entendeu”, mostra-nos que ela pode estar assumindo a função de porta-voz de 

colegas mais reservados e tímidos que podem não ter a mesma ousadia e coragem de sugerir 

algo ao professor, tido por alguns estudantes como o detentor do saber, o responsável maior 

pela aula e a quem deve ser atribuída a função de resolver tudo. Isso revela também que ela 

relaciona avaliação às aulas, talvez motivada pela maneira como o PC conduz sua avaliação, 

de forma contínua.  

A resposta afirmativa de EC04, “Sim. Faço as atividades”, leva-nos a pensar que o 

estudante não entendeu a pergunta feita, revelando-nos um provável problema de leitura, pois 

sua resposta mostra-se vaga e dissonante da pergunta efetuada. Assim sendo, a maioria das 

respostas foi negativa. Dos vinte e seis participantes, vinte e quatro assumiram que não 

participam das escolhas dos IAs nem opinam sobre a forma como apreciariam ser avaliados 

na disciplina de língua inglesa, totalizando assim 93% das respostas negativas, levando-nos ao 

entendimento de que esses estudantes ainda não são participantes protagonistas no processo 

avaliativo da escola, que centraliza toda a responsabilidade pelo processo ainda em seus 

professores.  

Em nossa terceira pergunta, “3ª - Qual a forma de avaliar que você prefere? Por quê?”, 

constata-se o momento de perquirir daqueles estudantes investigados se eles pudessem tomar 

parte na gerência de sua avaliação, de que forma o fariam.  
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Tabela 2 – Instrumentos sugeridos pelos estudantes 

INSTRUMENTOS SUGERIDOS INDICAÇÕES 

Questões de leitura e interpretação 4% das indicações 

Texto para tradução 4% das indicações 

Seminário 16% das indicações 

Trabalho em grupo 35% das indicações 

Prova com consulta e em dupla 8% das indicações 

Prova 24% das indicações 

Trabalho de pesquisa 8% das indicações 

Atividade 8% das indicações 

Teste 4% das indicações 

Teste oral 8% das indicações 

Aula de campo 4% das indicações 

Prova oral 8% das indicações 

Qualquer forma 4% das indicações 

                          Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os instrumentos avaliativos da preferência dos estudantes dizem respeito a alguns que 

o professor já utiliza em sala de aula, remetendo-nos à familiaridade dos estudantes para com 

eles. O trabalho em grupo aparece como o IA mais citado, mas também percebemos que 

alguns estudantes citaram formas de serem avaliados que não foram contempladas em nossa 

primeira pergunta, ou seja, sugeriram instrumentos que provavelmente ainda não foram 

usados por seu professor como IA, como o texto para tradução (EC02), o seminário (EC03, 

EC22, EC24 e EC25), o teste e a prova oral (EC15, EC20, EC21) e a aula de campo (EC15). 

De acordo com Haydt (1992, p. 58), “a seleção das técnicas e instrumentos de 

avaliação depende da natureza da área de estudo ou componente curricular”. Assim sendo, o 

questionário elaborado, em suas três primeiras perguntas, focou nos instrumentos utilizados 

para entender se a língua inglesa, componente curricular observado, estava sendo avaliada em 

todas as particularidades de uma disciplina da área de linguagens, em conformidade com os 

documentos oficiais da educação brasileira (BRASIL 2006; 2009 e 2013).  

Em nossa observação de campo, pudemos perceber que a habilidade oral (speaking) 

não foi praticada com os estudantes, nem avaliada. Não houve aplicação de teste oral ou de 

prova oral, nem de seminário, conversações ou outra prática alusiva ao incentivo dessa 

habilidade. 

Os demais instrumentos citados e não utilizados pelo docente, pelo menos durante o 

período em que estivemos na escola pesquisada, como o texto para tradução, denotando por 

parte dos estudantes uma preocupação pela aquisição de vocabulário, a nosso ver foram 
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substituídos por outras atividades com a mesma finalidade, como a atividade relacionada ao 

filme assistido pelos estudantes.  

No tocante às justificativas apresentadas por esses estudantes para a preferência dos 

instrumentos avaliativos, percebemos que quatro respostas são mencionadas pelos estudantes: 

a facilidade na realização da avaliação, apontada por seis estudantes: EC05, EC06, EC07, 

EC08, EC09, EC17; a preocupação com a aprendizagem do idioma, indicada por dois 

estudantes: EC03 e EC15; a ajuda mútua entre colegas, citada por quatro estudantes: EC05, 

EC08, EC11, EC14; e a capacidade de expressar, testar ou medir os conhecimentos já 

adquiridos na disciplina, justificativa apresentada pelos quatorze participantes restantes. 

A dificuldade durante as avaliações de LI foi o assunto de nossa quarta pergunta: “4ª - 

Você sente dificuldades durante as avaliações de Inglês? Quais?” 

 

Gráfico 1 – Dificuldades durante as avaliações de LI 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Uma das formas de o professor avaliar seus estudantes que nos foi perceptível diz 

respeito à aplicação de questões de leitura e interpretação de textos, dentro do IA prova escrita 

e em outros momentos das aulas. No entanto, esta foi a forma mais indicada como causadora 

de dificuldades nos estudantes durante as avaliações, seguida da dificuldade em saber o 

significado das palavras. Os dois estudantes EC16 e EC23 que assumiram ter dificuldades 

durante as avaliações se abstiveram de justificar.  
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Durante a aplicação da prova33 no primeiro bimestre, quando iniciamos a fase 

diagnóstica da pesquisa, observamos que o PC não lia o texto para os estudantes, mas 

apresentava indicações de como os estudantes poderiam melhor entender o texto, como por 

exemplo: pedia para que os estudantes atentassem para a imagem contida, que era a de uma 

cantora famosa,  e  trabalhava os conhecimentos prévios dos estudantes sobre a cantora. Não 

obstante, os enunciados da prova eram em língua portuguesa, a língua materna dos 

participantes da pesquisa, restando, portanto, apenas o texto de vinte e sete linhas na LI para 

ser interpretado. 

É perceptível que, para os estudantes, as avaliações que apresentam-lhes mais 

dificuldades são as avaliações desenvolvidas por meio dos IAs escritos, que lhes trazem 

desafios relacionados à compreensão da língua, de forma geral. Os estudantes apresentam 

dificuldades relacionadas ao significado das palavras, provavelmente pela deficiência de um 

vocabulário consistente na língua alvo; dificuldades em entender a língua, ou seja, em saber 

discernir sobre os assuntos apresentados, ao se deparar com a LI e ainda a dificuldade de 

interpretação dos textos na LI, que pode nos indicar que os estudantes leem, mas não 

conseguem depreender o que se encontra no texto lido.  

A quinta questão tratou da reprovação na disciplina. Perguntamos: “5ª - Você já foi 

reprovado nessa disciplina? ( ) Não. ( ) Sim. Em que série(s)?” 

Somente o estudante EC05 admitiu ter sido reprovado em língua inglesa na segunda 

série do EM. Os demais apenas responderam que “não”. 

Após sabermos das dificuldades enfrentadas pelos estudantes durante as avaliações e 

se alguma delas os havia conduzido à reprovação na disciplina em séries anteriores, foi do 

interesse da pesquisa investigar se os resultados expressos pelas notas bimestrais na disciplina 

eram bem aceitos pelos investigados. Desse modo, nossa sexta pergunta foi: “6ª - Como você 

reage às notas que tira em Inglês? Você acha que as merece?” 

Essa pergunta gerou três grupos de reação por parte dos colaboradores, os quais 

expomos no gráfico abaixo: 

                                                             
33 Vide Anexo 01 
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Gráfico 2 – Reação às notas em Inglês

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As reações positivas mostram estudantes que reagem bem às notas (médias bimestrais) 

obtidas na disciplina. Todos os participantes que tiveram uma reação positiva afirmaram que 

merecem suas notas e alguns desses estudantes atribuem suas boas notas a fatores como: 

estudar para as avaliações, citado por três colaboradores (EC02, EC10 e EC18); ter um 

conhecimento básico e geral da disciplina e dos assuntos abordados, observado por dois 

(EC03 e EC15) e ser esforçado, indicado por um (EC13). 

As reações intermediárias revelam estudantes inseguros quanto à sua contribuição para 

alcançar seus resultados. Palavras e expressões como “Aceito”, “reajo normal” ou apenas 

“normal”, encontradas em suas respostas, apontam estudantes que ficam satisfeitos apenas em 

serem aprovados.  

As razões elencadas por esses estudantes para merecerem suas notas são: não fazer os 

trabalhos – uma indicação (EC05); ter as notas de acordo com seu nível de conhecimento - 

uma indicação (EC06); achar que suas notas são suficientes – duas indicaçõs (EC08 e EC22); 

tentar tirar notas boas - uma indicação (EC12). 

As reações negativas foram escolhidas pelos estudantes que demonstraram 

insatisfação para com as suas notas, alegando como principais motivos: a falta de participação 

nas aulas (EC07); as injustiças (EC09); a falta de preparo (estudo) antes de se submeter a um 
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IA: “respondo no bambo” (EC11); e a não entrega das atividades solicitadas pelo professor 

(EC21). Os onze estudantes restantes não apresentaram justificativas, respondendo somente 

sim ou não. 

Uma vez mais recorremos a Haydt (1992, p. 22), que observa que “a relação entre os 

resultados da aprendizagem e os procedimentos de ensino é por demais evidente”. Com isso, 

essa autora justifica o fato de alguns professores sentirem-se satisfeitos com seus 

procedimentos didáticos quando os estudantes da turma na qual lecionam, em sua maioria, 

apresentam um bom nível de aproveitamento nos resultados bimestrais, devendo preocupar-se 

apenas caso venha a acontecer o inverso.  

No entanto, observamos que nem sempre um bom resultado é sinal de um bom 

desempenho e que os estudantes, se não envolvidos no processo e não tendo suas dificuldades 

sanadas ainda durante a fase de assimilação dos conteúdos em sala de aula, tenderão a 

permanecer com essa dificuldade nas outras avaliações.  

Um bom resultado é obtido, às vezes, por meios fraudulentos, quando o estudante 

pratica a cópia clandestina das respostas dos colegas nos exames escritos ou quando se limita 

a colocar o nome nos trabalhos em grupo feitos por outros colegas, por exemplo, mas um bom 

desempenho é obtido por meio da participação dos estudantes na aula. Por essa razão, “as 

dificuldades que têm sua origem no próprio processo de ensino-aprendizagem e dele são 

recorrentes, devem ser sanadas através de um trabalho contínuo e sistemático de recuperação” 

(HAYDT, 1992, p. 24). 

Desse modo, também foi do interesse da pesquisa, logo após saber das reações aos 

resultados obtidos na disciplina, investigar se os envolvidos demonstravam responsabilidade 

por esses resultados. Para tanto, elaboramos a sétima pergunta: “7ª - Você se sente 

responsável pelos resultados que obtém nessa disciplina? Por quê?”. 

Com a exceção dos estudantes EC09, que reconhece não fazer as atividades: “às vezes 

deixo passar as atividades,” e EC24, que diz que não se sente responsável por “não passarem 

os assuntos adequados”, os demais colaboradores, totalizando vinte e quatro estudantes, 

afirmaram que se sentem responsáveis pelos resultados obtidos, mesmo reconhecendo suas 

falhas na disciplina, como EC05, que admite não fazer todas as atividades.  

Ao indagarmos por que eles se sentem responsáveis pelas notas obtidas na disciplina, 

percebemos que as respostas foram se assemelhando às da pergunta anterior, ou seja, eles 

foram atribuindo sua responsabilidade pelo que fizeram ou se negaram a fazer nas aulas de LI.  

Vejamos algumas justificativas: 
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Tabela 3 – Responsabilidade pelos resultados  

JUSTIFICATIVAS INDICATIVO DOS ESTUDANTES 

Sente-se responsável porque estuda 20% dos estudantes  

Não estuda o suficiente 4% dos estudantes 

Esforça-se 8% dos estudantes 

Alega falta de interesse 4% dos estudantes 

Cobra-se 8% dos estudantes 

Tem dificuldades na disciplina 4% dos estudantes 

Faz as atividades e trabalhos 16% dos estudantes 

Não faz as atividades nem os trabalhos 16% dos estudantes 

O professor explica/trabalha bem 8% dos estudantes 

Não justificou ou o fez de forma vaga 20% dos estudantes 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Dois estudantes que não se justificaram, respondendo apenas sim às suas perguntas, 

foram EC18 e EC26.  Três responderam de forma vaga, ou seja, reafirmando que eles devem 

se responsabilizar pelos seus resultados, sejam eles positivos ou negativos, que foram: EC15, 

EC16 e EC19. 

Alguns estudantes apresentaram mais de uma justificativa, como o estudante EC05, 

que afirmou ter dificuldades na disciplina e assumiu não fazer as atividades desta. Da mesma 

forma, EC14 justifica não fazer as atividades e nem os trabalhos, por falta de interesse.  

Na conclusão do questionário aplicado, foi do interesse da pesquisa saber se os 

estudantes colaboradores praticavam algum tipo de autoavaliação, fosse a atividade avaliativa 

sugerida ou não por seu professor. Dessa maneira, elaboramos a pergunta: “8ª - Você faz a 

autoavaliação de sua aprendizagem na disciplina de língua inglesa? ( ) Não. ( ) Sim. – ( ) Faço 

a autoavaliação que vem no livro didático. ( ) Faço a autoavaliação que o professor passa. ( ) 

Eu faço minha própria autoanálise. Como?”. 

Dos vinte e seis estudantes colaboradores, apenas seis afirmaram fazer autoavaliação. 

À exceção de EC15, que se autoavalia por meio do livro didático em uso, pelas respostas 

obtidas, entendemos que os outros cinco se enquadrariam na terceira opção sugerida pela 

pergunta do questionário, em caso de resposta afirmativa, que é “(  ) Eu faço minha própria 

autoanálise”, por que obtivemos as respostas abaixo: 

O estudante EC03 usa sites de aprendizagem e redes sociais para se autoavaliar. A 

estudante EC10 estuda sozinha, vê filmes, escreve em inglês e conversa sozinha, 

considerando essas ações como formas de autoavaliação. 
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EC19 acredita que, ao jogar com aplicativos e ouvir músicas, está se autoavaliando, 

enquanto EC21 se autoavalia ao responder atividades em outros livros didáticos e interpretar 

textos. Para EC23, sua autoavaliação consiste em criar para si mesma uma prova de questões 

do atual assunto abordado pelo professor nas aulas. 

É interessante para nós, enquanto pesquisadores do assunto, que a aplicação desse 

questionário deu-se em 15 de junho de 2015, data na qual ainda não havíamos esclarecido 

nada sobre autoavaliação, no entanto percebemos, pelas respostas desses seis jovens que 

declararam se autoavaliar, que eles fazem isso como uma estratégia de aprendizagem 

(PAIVA, 2012), ou seja, preconcebem a autoavaliação como uma atividade que tem como 

finalidade ajudá-los a aprender a língua estudada. 

Os dados analisados do questionário aplicado no intuito de identificar como acontece a 

avaliação da língua inglesa da turma investigada, compondo a primeira parte da pesquisa-

ação, que é a fase diagnóstica, mostram-nos que a avaliação da disciplina acontece por meio 

de diversificados instrumentos avaliativos escolhidos e aplicados pelo professor. 

A avaliação aplicada privilegia mais a prova escrita, não por escolha do professor, mas 

por determinação da escola, sendo que esse IA vale 60 pontos na média bimestral, cuja 

totalidade se dá com 100 pontos, restando apenas 40 pontos para serem distribuídos pelo 

docente em outras atividades.  

Sobre esse costume das escolas de organizarem suas semanas de provas, concordamos 

com Paiva (2012, p. 146), quando ela esclarece que: “A exigência de atribuições de notas 

coloca o professor em dificuldades, principalmente quando as escolas exigem que sejam 

aplicados testes com valores e datas preestabelecidos”. Dessa maneira, mesmo PC parecendo-

nos ser adepto da abordagem qualitativa de avaliação, por preocupar-se em dar feedback aos 

estudantes, por oferecer novas oportunidades de aprendizagem e por variar os instrumentos, 

incitando diferentes formas de os estudantes demonstrarem o que sabem, torna-se 

parcialmente impedido pelas regras da escola. 

O privilégio de um instrumento avaliativo em detrimento de outros é também algo 

criticado pelos PCNEM (BRASIL, 2002), que orientam a diversidade de instrumentos 

avaliativos ao longo do bimestre e o equilíbrio dos docentes ao atribuir-lhes os valores que 

deverão ser computados na média bimestral dos aprendizes.   
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Em nosso Estado, o Rio Grande do Norte, a portaria de avaliação34 segue as 

orientações dos PCNs, enfatizando que a realização da avaliação escolar deve acontecer de 

forma contínua e cumulativa. É percebido, porém, que algumas escolas ainda não se 

adequaram às novas exigências educacionais orientadas pelos próprios documentos oficiais 

que deveriam regê-las. 

Os estudantes não participam ativamente do processo avaliativo – são participantes 

passivos que apenas respondem aos IAs e resignam-se às formas de avaliar, porém 

demonstram ter preferências pelo modo como gostariam de ser avaliados, citando inclusive os 

IAs que não foram identificados por eles como sendo utilizados anteriormente pelo PC, como 

a avaliação oral, por exemplo. 

Essa foi uma lacuna perceptível no processo de ensino-aprendizagem-avaliação 

durante o período em que estivemos na turma investigada. Não percebemos atividades 

voltadas para a produção da fala nem para a audição dos estudantes na língua estudada. 

Mesmo o filme observado enfatizou a produção do vocabulário e foi apresentado com o áudio 

em Português e a legenda em Inglês. 

Quanto ao grau de dificuldade nas avaliações desenvolvidas, os estudantes relataram 

problemas relacionados à interpretação e à compreensão da língua estrangeira. Mesmo assim, 

conseguem ser aprovados na disciplina e a maioria aceita bem as notas atribuídas pelo 

professor e sente-se responsável pelos resultados obtidos, assumindo seus esforços em busca 

da melhoria dos resultados, bem como suas lacunas em omitirem-se de fazer algumas 

atividades.   

A autoavaliação – pensada para esta pesquisa como uma forma de aproximar o 

estudante do seu processo avaliativo como participante ativo enquanto tipo de avaliação e, ao 

mesmo tempo, preconcebida como estratégia de aprendizagem da língua inglesa, uma vez que 

a pesquisa propõe-se a mostrar se de fato podemos pensar a autoavaliação como estratégia 

para se aprender inglês – não é realizada pelos participantes em sua maioria, não é incentivada 

pela escola nem orientada pelo docente, portanto, não acontece oficialmente na turma 

investigada. 

Nessa perspectiva, compreendemos que a avaliação da disciplina língua inglesa na 

escola pesquisada pode ser considerada tradicional, por privilegiar um IA entre tantos outros; 

unilateral porque é pensada e conduzida apenas pelo professor, ao mesmo tempo que 

                                                             
34 A Portaria de Avaliação do Rio Grande do Norte, como é conhecida a Portaria número  981/2016-SEEC/RN, o 

documento oficial em vigor no Estado que estabelece as normas avaliativas para as diferentes modalidades de 

educação oferecidas pelas escolas públicas estaduais. 
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apresenta características de uma avaliação contínua e cumulativa, na medida em que ele busca 

variar as atividades, pontuando-as para somar na média bimestral. 

 

3.2 Prática da autoavaliação na disciplina de língua inglesa 

 

A fase diagnóstica da pesquisa tendo sido concluída, planejamos como poderíamos 

intervir para colaborar com o processo avaliativo da escola pesquisada, inserindo na turma 

investigada a prática da autoavaliação. 

Para tanto, buscamos inicialmente fornecer subsídios teóricos no intuito de promover 

uma formação básica inicial dos estudantes sobre o assunto autoavaliação, realizando um 

seminário e incentivando a formação de grupos de estudo sobre o tema. O seminário foi 

realizado no dia 20 de julho de 2015 e contou com a participação dos vinte e seis 

colaboradores e mais cinco estudantes da turma investigada que se encontravam presentes. 

Os grupos de estudo foram formados pelos próprios estudantes, que se organizaram, 

em nosso entendimento, pelas afinidades que possuem entre si, ficando a divisão dos grupos 

de estudo sobre autoavaliação desta maneira: Grupo 01- EC01, EC05, EC10, EC14 e EC15; 

Grupo 02- EC16, EC17, EC18 e EC19; Grupo 03- EC06, EC11, EC12, EC21 e EC22; Grupo 

04- EC02, EC04, EC24, EC25 e EC26; e Grupo 05- EC03, EC07, EC08, EC09, EC13, EC20 

e EC23. Os cinco estudantes que não faziam parte da pesquisa assistiram ao seminário, mas 

não formaram o grupo de estudo. 

Durante o seminário, entregamos aos estudantes uma pasta contendo folders e material 

explicativo acerca da autoavaliação, fizemos uma preleção oral sobre a temática, amparada 

por slides, tiramos as dúvidas dos estudantes e respondemos às perguntas habituais, 

preparando-os para entenderem os propósitos da autoavaliação para a pesquisa. 
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Figura 4 – Grupos de estudo no Seminário sobre autoavaliação 

 

Fonte: Elaborada pela autora35.  

 

Após o seminário feito com os ECs, aplicamos a autoavaliação36 disponibilizada pelos 

livros didáticos dos estudantes, que se propõe a ser bimestral porque aparece após cada duas 

unidades do LD, composto de oito unidades ao todo. Essa autoavaliação é pensada pelos 

autores do LD como uma oportunidade “para os alunos refletirem sobre o seu próprio 

processo de aprendizagem” (TAVARES; FRANCO, 2014, p. 197). As categorias de análise 

inspiradas pela autoavaliação do LD, foram: 

 

Quadro 5 – Categorias de análise 2 – Instrumento: Autoavaliação do LD 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA 1ª AUTOAVALIAÇÃO 

1) Habilidades adquiridas durante o bimestre; 2) Palavras e expressões aprendidas; 3) Uso de 

fontes de aprendizagem; 4) Uso de estratégias de aprendizagem. 

      Fonte: Elaborado pela autora.  

 

A autoavaliação do LD utilizado é dividida em quatro seções, organizadas por 

perguntas na língua inglesa. Após a leitura e explicação da autoavaliação, sugerimos aos 

                                                             
35 Foi aplicado um efeito artístico na foto original, como forma de preservar a identidade dos participantes. 
36 Vide Anexo 02. 
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estudantes que a respondessem em casa, pensando em cada item com calma, antes de 

formular as respostas, uma vez que não dispúnhamos de mais tempo para estar com os 

estudantes e assim fazer a autoavaliação na própria escola, pois, devido a uma paralização nos 

ônibus da cidade, prevista para acontecer às 16h, a escola decidiu que o expediente seria 

concluído às 15h. 

Na aula seguinte, dos vinte e seis participantes da pesquisa, apenas quinze estudantes 

nos trouxeram seu LD com a avaliação respondida, então levamos os LDs para corrigir na 

sala dos professores enquanto o PC dava continuidade à sua aula. Decidimos expor as 

respostas das autoavaliações desses quinze estudantes durante esta fase da pesquisa, tendo em 

vista que procurávamos entender se seria ou não aplicável o uso da autoavaliação como 

estratégia de aprendizagem e como forma de tornar o estudante mais participativo no processo 

como um todo. 

Assim sendo, ao apresentar as respostas dos quinze participantes que nos trouxeram as 

autoavaliações do LD respondidas,  organizamos nossa análise percentual considerando esta 

quantidade de colaboradores durante a análise deste instrumento. Para melhor compreensão 

da inserção da autoavaliação no LD, após cada seção analisada, decidimos trazer as 

contribuições dos autores do próprio LD, Tavares e Franco (2014), sobre o assunto em 

questão.  

As quatro perguntas divisórias das seções da autoavaliação do LD foram: 1ª – What 

can I do now? (O que eu posso fazer agora); 2ª – What words/expressions have I learned in 

units 1 and 2? (Que palavras/expressões eu aprendi nas unidades 1 e 2?); 3ª – What learning 

resources have I used in units 1 and 2? (Que fontes de aprendizagem eu tenho usado nas 

unidades 1 e 2?); 4ª – What do I need to do in order to improve my learning? (O que eu 

preciso fazer de forma a aprimorar meu aprendizado?).  

Na primeira pergunta: “1ª - What can I do now?” (O que eu posso fazer agora), as 

figuras de emoticons37 apareciam como parâmetros para que os estudantes analisassem como 

realizavam as tarefas indagadas. De acordo com Tavares e Franco (2014, p. 197), com essa 

indagação “o aluno é convidado a, a partir da lista dos objetivos de aprendizagem das duas 

unidades anteriores, avaliar o que já é capaz de fazer em língua inglesa”.  

Para responder a esta pergunta, os estudantes teriam que considerar as oito indicações 

das tarefas indagadas, que tratavam diretamente dos conteúdos sugeridos pelo LD que 

deveriam ter sido aplicados pelo professor. Dessa forma, percebemos que os estudantes 

                                                             
37 Emoticons são desenhos simples de rostos expressando emoções. São muito usados atualmente na 

comunicação virtual. 
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apenas marcaram nas questões que eles julgaram que foram trabalhadas pelo PC em sala de 

aula. Assim, os participantes geraram respostas em apenas três das oito indicações presentes 

no LD, quais foram: tomar parte em discussões sobre etnia e diversidade no Brasil, indicada 

por 47% dos quinze colaboradores, compreendendo um total de sete estudantes (EC02, EC04, 

EC07, EC14, EC18, EC21 e EC25); uso dos verbos modais, apontada por nove estudantes ( 

(EC04, EC06, EC07, EC08, EC11, EC14, EC16, EC21 e EC22), assim compreendendo 60% 

dos quinze colaboradores; e uso de Wish/ if only, apresentada por 80% desses colaboradores, 

perfazendo um total de 12 estudantes (EC02, EC04, EC06, EC07, EC10, EC11, EC14, EC18, 

EC21, EC23, EC24 e EC25).  

Na segunda pergunta norteadora da autoavaliação: “2ª – What words/expressions have 

I learned in units 1 and 2?” (Que palavras/expressões eu aprendi nas unidades 1 e 2?), cuja 

finalidade é levar “o aluno a organizar o vocabulário aprendido, focalizando o significado em 

contexto” (TAVARES; FRANCO, 2014, p. 198), as expressões mais indicadas pelos 

estudantes foram: “woulda, coulda e shoulda”38, citadas por treze participantes, à exceção de 

EC22, que mencionou “regrets, memories e fragment”, e EC14, que citou “regret, author e 

wish”.  

Entrementes, observamos que, apesar de citarem as palavras novas aprendidas, todos 

deixaram em branco o espaço destinado à relação que eles deveriam fazer da palavra 

aprendida com o seu contexto, item solicitado pelo livro. 

A terceira pergunta: “3ª – What learning resources have I used in units 1 and 2?” (Que 

fontes de aprendizagem eu tenho usado nas unidades 1 e 2?), direcionava algumas opções de 

respostas de seções disponíveis e indicadas pelo LD em uso, tais como: dicionário, glossário, 

referência da linguagem, leituras extras, vídeos extras, internet e um espaço destinado às 

outras opções utilizadas pelo estudante, uma vez que essa seção objetiva “convidar o aluno a 

pensar sobre os recursos de aprendizagem que tem utilizado e, indiretamente, estimulá-lo a 

ampliar e diversificar o uso de tais recursos” (TAVARES; FRANCO, 2014, p. 198). 

Com a exceção de EC02 e EC25, os demais colaboradores citaram o uso do dicionário 

como fonte de aprendizagem. Houve unanimidade no uso da internet e a colaboradora EC21 

justificou sua resposta nas leituras extras, declarando gostar muito de interpretar textos. 

A quarta e última questão: “4ª – What do I need to do in order to improve my 

learning?” (O que eu preciso fazer de forma a aprimorar meu aprendizado?), tinha por 

                                                             
38 Woulda, coulda, shoulda são formas correspondentes a would have, could have e should have. Essas palavras 

apareciam em destaque logo no início da unidade 02 do livro didático trabalhado pelos estudantes e foram bem 

exploradas pelo professor. 
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finalidade incentivar “o aluno a planejar sua aprendizagem, desenvolvendo sua autonomia” 

(TAVARES; FRANCO, 2014, p. 198) e nos trouxe diferentes respostas, as quais procuramos 

organizar em uma tabela, de acordo com a recorrência delas. 

 

Tabela 4 – Atitudes para a aprendizagem de LI (1)  

ATITUDES PERCENTUAL DE ESTUDANTES 

Estudar palavras/praticar a língua 34% dos estudantes 

Fazer as atividades solicitadas pelo professor 27% dos estudantes 

Ler textos/livros na língua 27% dos estudantes 

Usar a LI no cotidiano 20% dos estudantes 

Fazer atividades em grupo 7% dos estudantes 

Escutar músicas em Inglês 14% dos estudantes 

Jogar (jogos online, video games etc.) 7% dos estudantes 

Testar os conhecimentos na língua 7% dos estudantes 

Fonte: Elaborada pela autora.  

  

A partir dessas respostas, entendemos que os estudantes se veem como pessoas 

capazes de gerir suas ações para obter os resultados desejados, nesse caso, a aprendizagem da 

língua estudada. Além disso, percebemos que alguns deles nos apresentam mais de uma 

alternativa daquilo que pode ser feito, tanto em sala de aula quanto em outros espaços, para 

que eles aprimorem os conhecimentos no idioma. Para um entendimento mais detalhado das 

indicações dos estudantes, explicitaremos quais estudantes indicaram as atitudes acima 

mencionadas, percebendo qual deles procedeu com mais de uma indicação: 

 Estudar palavras/praticar a língua – cinco indicações: (EC02, EC11, EC14, 

EC24 e EC25) 

 Fazer as atividades solicitadas pelo professor – quatro indicações: (EC06, 

EC08, EC16 e EC22) 

 Ler textos/livros na língua – quatro indicações: (EC02, EC04, EC11 e EC21) 

 Usar a LI no cotidiano – três indicações:  (EC04, EC10 e EC14) 

 Fazer atividades em grupo – uma indicação: (EC07) 

 Escutar músicas em Inglês – duas indicações: (EC04 e EC23) 

 Jogar (jogos online, vídeo games etc.) – uma indicação: (EC23) 

 Testar os conhecimentos na língua – uma indicação:  (EC18)  

 

Em prosseguimento à observação das aulas, dando continuidade ao monitoramento da 

pesquisa-ação, pudemos testemunhar uma maior participação dos envolvidos na pesquisa com 
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as aulas de Inglês. Os estudantes, a nosso ver, nos pareceram mais atentos às aulas, mais 

questionadores, mais assíduos, porém encontramos algumas limitações que reforçaram em 

nós o desejo de aplicar uma segunda autoavaliação. 

Ao aplicar a autoavaliação sugerida pelo LD na segunda etapa da pesquisa-ação, ou 

seja, a etapa da ação em prol da melhoria planejada, dada na fase interventiva desse método 

investigativo, foi nosso objetivo inicial trabalhar a partir de um IA já pronto para o uso, que 

não demandasse trabalho extra para o docente, ou para os discentes, nem gerasse nenhum 

ônus para a escola, uma vez que parte de um material didático já pronto e cedido a cada 

estudante, que é o livro. 

No entanto, percebemos que, na autoavaliação sugerida pelo LD, há uma maior 

preocupação com os conteúdos ensinados (na primeira parte da autoavaliação) e com palavras 

aprendidas (na segunda parte da autoavaliação), referindo-se sempre ao assunto da unidade. 

Dessa forma, fica subtendido que, se o professor não chegar a trabalhar com a unidade toda 

(como foi o caso de PC, que no segundo bimestre estava iniciando a unidade 02, quando 

deveria estar iniciando a unidade 03, já que para cada bimestre fica subtendido que o 

professor deva trabalhar duas unidades, assim ficando o primeiro bimestre com a unidade 01 e 

a unidade 02), metade da autoavaliação sugerida pelo LD estará comprometida. Além disso, 

na terceira e quarta partes, ao indagar do estudante o que ele faz para aprimorar seu 

aprendizado, as opções elencadas pelo LD são seções propostas pelo próprio LD: a seção 

“Looking ahead” é um espaço ao término de cada unidade no qual os autores sugerem “extra 

Reading”, “extra videos” e etc., o que de certa maneira limita um pouco o estudante a 

entender como fonte de aprendizagem apenas o que está posto no LD. 

A única questão que, em nosso entendimento, deixa o estudante mais independente em 

sua resposta é a última, na qual o educando é indagado a respeito do que ele poderá fazer para 

melhorar seu inglês, deixando a seu critério a escolha de planos e estratégias de 

aprendizagem. 

Ainda que apresentando essas lacunas por nós identificadas, advogamos que a 

autoavaliação do LD é válida enquanto promotora da reflexão que deve acompanhar cada 

aprendiz no processo de adquirir e desenvolver conhecimentos. Para Micolli (2010, p. 34), o 

estudante “deve ser incentivado desde cedo a buscar suas próprias soluções e desenvolver 

ações que o façam avançar em seu desempenho como aluno”. Nesse sentido, conjeturamos 

que a autoavaliação do LD pode fazer isso, ou seja, promover esse incentivo. 

O livro didático é uma reconquista ainda recente das aulas de língua estrangeira nas 

escolas públicas brasileiras. A partir de 2011, veio a suprir uma lacuna na área dos recursos 
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didáticos destinados ao ensino de idiomas na rede pública de ensino e com um significativo 

bônus: é o docente que pode escolher, dentre as coleções apresentadas pelas editoras, aquela 

que melhor se adequa a seus objetivos de ensino. 

A nosso ver, o LD é uma excelente ferramenta para dinamizar o pouco tempo que o 

professor de línguas tem em sala de aula, se pensarmos no tempo que se perdia copiando 

atividades e conteúdos, por exemplo. Esse tempo ganho com o LD pode ser canalizado pelo 

professor e pelos estudantes para o desenvolvimento de outras habilidades da língua, além da 

leitura, da escrita e da gramática, tópicos essencialmente já abordados pelo livro, e isso pode 

ser incentivado por meio da autoavaliação, que impulsionará o estudante a refletir 

criticamente sobre esta ferramenta e a buscar outros subsídios que complementem sua 

aprendizagem, seja experimentando alguns já indicados pelo próprio LD, seja experimentando 

de outras fontes.  

Entendemos que  não existe o LD perfeito, mas essa eficaz e útil ferramenta não pode 

ser negligenciada na sala de aula, e uma forma de melhor utilizá-lo também pode ser indicada 

pela própria autoavaliação nele contida, revelando a professores e estudantes as áreas de 

sucesso e as áreas de carência dos conteúdos abordados em sala de aula. 

A autoavaliação do livro didático pode ser uma alternativa mais cômoda ao professor 

que desejar aplicá-la e estiver sem tempo de elaborar seu próprio modelo de autoavaliação e 

ao estudante que porventura almeje se autoanalisar, mas não tenha o respaldo do professor, 

podendo ele mesmo proceder a uma autoanálise independente. Desse modo, entendemos que, 

mesmo que a nosso ver essa avaliação do LD se apresente incompleta, o ato de autoanalisar-

se pode ser considerado uma excelente estratégia de aprendizagem e uma maneira de chamar 

a atenção do estudante para que ele se torne colaborador durante o processo de ensino-

aprendizagem-avaliação. 

 

3.3 Análise da autoavaliação e suas contribuições para os estudantes  

 

Um dos objetivos da pesquisa foi elaborar um modelo de autoavaliação que, em nossa 

compreensão, pudesse oferecer subsídios para que o estudante, ao se autoanalisar, pudesse 

perceber-se como agente responsável pela sua aprendizagem, de tal maneira que se 

predispusesse a contribuir com ela.  
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Desse modo, pensamos em uma proposta de autoavaliação39 baseada naquilo que 

compreendemos que um professor de inglês pode, se tiver condições, desenvolver em suas 

aulas de LE e no que geralmente se espera que um aprendiz de LE faça para aprender a 

língua, concebendo a autoavaliação como “uma importante e útil fonte de informação gerada 

pelos próprios alunos” (PAIVA, 2012, p. 154). 

A autoavaliação foi elaborada em língua portuguesa, diferindo da autoavaliação 

presente no LD, que estava em língua inglesa, porque concordamos com Butler e Lee (2010)40 

quando defendem que a elaboração da autoavaliação deve ser na língua materna do estudante, 

como forma de assegurar maior precisão na avaliação do seu desempenho. Em nossa 

autoavaliação, apenas alguns termos específicos do componente curricular foram mantidos em 

inglês, por já fazerem parte do domínio vocabular dos estudantes. 

Duas coisas concorreram para a elaboração desse protótipo de autoavaliação: uma, 

previsível pela pesquisa, seria encontrar lacunas no modelo oferecido pelo LD, o que não nos 

exime de também deixarmos lacunas a serem encontradas em nosso modelo; e a outra, o fato 

de apenas quinze dos participantes da pesquisa terem respondido a autoavaliação do LD. 

Nessa perspectiva, pensamos em aplicar essa nova autoavaliação, de forma a fazer os 

estudantes refletirem sobre seu processo de aprendizagem, pensando sobre o instrumento 

por meio do próprio instrumento e, para tanto, colocamos como categorias desse IA:  

 

Quadro 6 – Categorias de análise 3 – Instrumento: Autoavaliação da pesquisa 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA 2ª AUTOAVALIAÇÃO 

1) Compromisso com a aprendizagem; 2) Desempenho nas habilidades linguísticas; 3) 

Utilidade dos novos conhecimentos; 4) Responsabilidade para com a aprendizagem; 5) 

Participação nas aulas; 6) Independência para com os resultados obtidos.  

       Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Cada uma dessas categorias de análise representa uma parte da autoavaliação 

empregada. Essa segunda autoavaliação foi aplicada em sala de aula no dia 17 de agosto de 

2015 a vinte e cinco participantes da pesquisa, uma vez que a participante EC21 chegou 

bastante atrasada, não tendo mais tempo para responder a esse IA. Nesse dia, ficamos com os 

estudantes durante quatro horários, tendo conseguido anteriormente a cessão das aulas de 

Biologia, que compreendiam o segundo e o terceiro horários e as duas aulas subsequentes que 

já eram da disciplina de língua inglesa. O PC não se encontrava conosco. 

                                                             
39 Vide apêndice 05 
40 Disponível em: <http://itj.sagepub.com/content/27/1/5>. Acesso em: 15 nov. 2014. 

 

http://itj.sagepub.com/content/27/1/5
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Para análise da segunda autoavaliação, ao apresentar as respostas dos vinte e cinco 

participantes que responderam esse IA na sala de aula, organizamos nossa análise percentual 

considerando esta quantidade de colaboradores durante a análise deste instrumento 

De início, organizamos os estudantes por grupos de estudo, no intuito de promover 

uma revisão dos principais pontos discutidos nos encontros anteriores e de explicar a 

autoavaliação que seria respondida na sala de aula. Isso feito, entregamos a cada estudante 

individualmente a sua folha de autoavaliação a ser preenchida e prosseguimos com a leitura e 

a explicação de cada parte, tirando as dúvidas deles de acordo com o surgimento destas. 

A primeira parte de nossa autoavaliação tratava do compromisso com a aprendizagem. 

Para tanto, elaboramos a assertiva, desmembrada em cinco outras:  

 

Figura 5 – Primeira parte da autoavaliação 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A partir dessa checagem, na qual o estudante teve seu espaço para informar a 

frequência com a qual correspondia às práticas didáticas discriminadas, pudemos identificar 

até onde se deu o compromisso ou a ausência deste, por parte dos colaboradores da pesquisa, 

em momentos de participação nas aulas, atividades e trabalhos solicitados pelo docente PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cheque seu compromisso com a sua aprendizagem. Marque suas respostas de acordo com a 

frequência da tabela: 

 Sempre Quase sempre Quase nunca Nunca 

Participação nas aulas     

Atividade(s) feita(s) em classe     

Atividade(s) feita(s) em casa     

Trabalho(s) individual(is)     

Trabalho(s) em grupo     
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Gráfico 3 – Compromisso com a aprendizagem 1 

 

            Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Nenhum dos participantes marcou a opção “nunca” no tocante à participação das aulas 

de LI, como podemos verificar no gráfico exposto, que não apresentou essa parcela, o que nos 

leva a compreender que os estudantes reconhecem que participam das aulas, ainda que 

esporadicamente, como no caso dos quatro colaboradores EC03, EC06, EC22, EC26, que 

optaram pela alternativa “quase nunca” no quesito participação.  

Para a pesquisa, a participação em sala de aula compreende a interação com o 

professor e com os colegas sobre os assuntos abordados dentro da disciplina, a observância 

das solicitações feitas pelo docente no ato de explicar os conteúdos ou fornecer feedback 

destes e a livre iniciativa discente de contribuir, de alguma forma, para melhor retenção dos 

assuntos trabalhados, para si e para os demais colegas. 

Abaixo elaboramos gráficos que tratam das atividades feitas na sala de aula e das 

atividades feitas em casa pelos estudantes investigados: 
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Gráfico 4 – Compromisso com a aprendizagem 2 

 

          Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Gráfico 5 – Compromisso com a aprendizagem 3 

 

             Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na análise desses dois gráficos, pudemos perceber que os estudantes colaboradores 

são mais propensos a fazerem as atividades quando estas são solicitadas a serem respondidas 

no ambiente de sala de aula do que quando são deixadas para serem feitas nas suas 

residências.  
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Outro aspecto das atividades refere-se ao fato de diferenciá-las dos trabalhos, para 

saber se os ECs tinham compromisso em respondê-las, mesmo sabendo que estas poderiam 

não valer pontos para a média bimestral.  

As atividades foram analisadas pela pesquisa como momentos importantes de 

desenvolver os conteúdos trabalhados em sala de aula, usando para isso qualquer forma de 

produção com e na língua estudada. 

Nos gráficos posteriores, analisaremos o compromisso dos estudantes para com os 

trabalhos individuais e em grupo. 

 

Gráfico 6 – Compromisso com a aprendizagem 4 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Gráfico 7 – Compromisso com a aprendizagem 5 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os trabalhos foram analisados pela pesquisa como atividades mais elaboradas e 

sujeitas à avaliação docente, com fins de gerar pontos para  a média bimestral dos estudantes.  

Os trabalhos em grupo mostraram um maior número de adesão dos estudantes na 

opção “sempre”, corroborando o questionário respondido na primeira fase da pesquisa, no 

qual o instrumento de avaliação preferido e mais indicado pelos estudantes foi este.  

Não tivemos como observar de que forma o PC orientava seus trabalhos em grupo, 

porque, durante a investigação, não percebemos o docente utilizar este IA. No entanto, a 

preferência por esta forma de avaliação evidencia que é uma prática do PC, provavelmente 

aplicada em séries anteriores, uma vez que era ele era o professor da turma, que os estudantes 

muito apreciam, o que de certa forma nos preocupa, porque entendemos que, se não for uma 

pratica avaliativa criteriosa, o trabalho em grupo pode proporcionar a alguns estudantes a 

oportunidade de não fazer o que foi requerido ou esforçar-se o menos possível para isso, 

confiando nos demais colegas. 

Dessa forma, orientamos que os professores analisem como irão requisitar trabalhos 

dessa natureza, no intuito de promover entre os estudantes a aprendizagem colaborativa dos 

conteúdos trabalhados, sem deixar de cumprir com as metas do processo individual de 

aprendizagem de cada educando. Uma alternativa pode ser a apresentação das versões 

individuais dos estudantes sobre o assunto trabalhado em grupo. 

60%
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Ao considerarmos em um todo as respostas obtidas nessa primeira parte da 

autoavaliação empregada, deduzimos que os estudantes pesquisados ainda são muito 

dependentes da figura do professor ou de um colega mais experiente, como aquele que deve 

chamá-los à responsabilidade. Para chegar a essa conclusão, observamos que as atividades 

feitas em classe, a participação na sala e os trabalhos em grupo tiveram mais estudantes 

escolhendo a opção sempre, uma vez que pressupomos que nesses momentos o docente fica 

por perto, orientando como deseja que as coisas sejam feitas pelos estudantes. Sobre esse 

ponto, Paiva (2012, p. 43) adverte que “é preciso que os aprendizes se livrem da crença de 

que só é possível aprender com o professor” e cabe a nós, professores, auxiliarmos nossos 

aprendizes nessa tarefa. 

A segunda parte da autoavaliação objetivou identificar o desempenho desses 

estudantes nas quatro habilidades pretendidas para o ensino da língua inglesa no EM 

(BRASIL, 2002). A partir de uma ordem decrescente de 05 a 01, pedimos que eles 

classificassem seu desempenho nas habilidades da língua, variando entre muito bom (05) e 

muito ruim (01). 

 

Figura 6 – Segunda parte da autoavaliação 

 Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Dessa forma, verificamos que os estudantes percebem seus desempenhos nas quatro 

habilidades da seguinte maneira: 

 

 

 
2. Interprete seu desempenho nas quatro habilidades (Reading – Leitura; Writing – Escrita; 

Listening – Audição; Speaking – Oralidade). Observando os conceitos que formam uma escala 

decrescente de 05 a 01, circule o número que melhor define seu nível de aprendizagem: 

 

05 – Meu desempenho é sempre muito bom. Para mim é fácil fazer as atividades sem cometer 

erros. 

04 – Meu desempenho é bom. Cometo alguns erros. 

03 – Eu consigo fazer as atividades, embora com algumas dificuldades.  

02 – Para mim é difícil participar das atividades e eu cometo muitos erros. 

01 – É extremamente difícil para mim participar das atividades. Quase nunca consigo 

responder corretamente. 

 

Reading Writing Listening Speaking 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 
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Tabela 5 – Desempenho nas quatro habilidades 

 Reading Writing Listening Speaking 

Nota 05 

Desempenho muito bom: Faz as atividades sem cometer 

erros. 

 4% 8% 4% 

Nota 04 

Bom desempenho, pois comete alguns erros. 

20% 24% 32% 16% 

Nota 03 

Desempenho regular: Faz as atividades com algumas 

dificuldades 

44% 40% 48% 28% 

Nota 02 

Mau desempenho: Comete muitos erros 

32% 28% 8% 44% 

Nota 01 

Desempenho muito ruim: Quase nunca responde 

corretamente 

4% 4% 4% 8% 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

O ensino das quatro habilidades na aula de língua estrangeira é orientado pelas 

OCNEM (BRASIL, 2006) para acontecer de maneira contextualizada em sala de aula, de 

forma que uma habilidade possa recorrer à outra para que haja a completa assimilação do 

assunto, por parte dos estudantes. No entanto, como observa Almeida Filho (1993, p. 28), 

cada professor tem seu modo peculiar de ensinar a língua estrangeira em sala de aula, ou sua 

“própria abordagem”, geralmente imiscuída de “intuições, crenças e memórias de 

experiências passadas” (ALMEIDA FILHO, 1993, p. 31), enquanto estudantes de outros 

professores que admiravam, por exemplo.  

Ainda sobre o ensino das quatro habilidades, uma realidade persistente em nossas 

escolas é que: “A grade horária em vigor não permite se desenvolver amplamente todas as 

habilidades” (SCHIMITZ, 2009, p. 16). O fato é que em sala de aula se percebe que há, seja 

por preferências do professor, seja por exigências do próprio sistema educacional, a 

valorização de algumas habilidades sobre outras.  

A respeito das quatro habilidades analisadas, nenhum dos participantes se deu nota 

máxima na habilidade de Reading (leitura), apesar de esta ser, em nosso parecer, a mais 

trabalhada das quatro, em sala de aula, pelo PC. Nessa habilidade, cinco estudantes acreditam 

possuir um bom desempenho (EC01, EC04, EC11, EC20 e EC22); onze estudantes se 

consideram regulares, por sentirem algumas dificuldades com as atividades que fazem uso 

dessa habilidade (EC02, EC06, EC10, EC12, EC15, EC16, EC17, EC18, EC19, EC23 e 

EC25); oito estudantes percebem-se com mau desempenho (EC03, EC07, EC08, EC09, 

EC13, EC14, EC24 e EC26); e apenas um (EC05) optou pela nota mínima. 
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A habilidade de Writing (escrita) foi pontuada nas cinco notas propostas, sendo a nota 

máxima assumida pelo colaborador EC02 e a nota mínima pela colaboradora EC06. Seis 

estudantes se declararam com um bom desempenho (EC09, EC12, EC15, EC18, EC20 e 

EC23); dez ficaram com o desempenho regular (EC01, EC04, EC05, EC07, EC10, EC11, 

EC13, EC16, EC22 e EC26) e sete se assumiram com um mau desempenho (EC03, EC08, 

EC14, EC17, EC19, EC24 e EC25). 

A habilidade de Listening (audição), como já registramos anteriormente neste trabalho, 

juntamente com a habilidade de Speaking (fala) foram, a nosso ver, habilidades 

negligenciadas durante o período de observação que passamos na escola pesquisada. 

Entretanto, nessa autoavaliação, pudemos perceber que, ainda que não trabalhadas 

diretamente na sala de aula, muitos estudantes durante a autoavaliação proposta pelo LD e 

nesta, deram indicações de fazerem uso delas em outros ambientes físicos e virtuais, tais 

como: em casa, na internet, com jogos, em viagens etc. Assim sendo, as respostas para essas 

duas habilidades aparecem dessa maneira: 

Listening: Duas pessoas se atribuíram nota máxima (EC02 e EC09); oito pessoas se 

atribuíram nota boa (EC01, EC04, EC05, EC12, EC15, EC17, EC20 e EC25); doze pessoas se 

atribuíram uma nota regular (EC03, EC08, EC10, EC11, EC14, EC16, EC18, EC19, EC22, 

EC23, EC24 e EC26); duas pessoas se consideraram com mau desempenho (EC07 e EC13); e 

apenas uma pessoa (EC06) se sentiu com o desempenho muito ruim nessa habilidade. 

Speaking: Uma pessoa se atribuiu desempenho máximo (EC25) e duas pessoas se 

julgaram merecedoras do desempenho mínimo (EC05 e EC09). Nas demais notas, quatro 

pessoas julgam ter um bom desempenho (EC02, EC07, EC10 e EC20), sete pessoas sentem-se 

regulares (EC08, EC13, EC14, EC15, EC16, EC18 e EC19) e onze pessoas (EC01, EC03, 

EC04, EC06, EC11, EC12, EC17, EC22, EC23, EC24 e EC26) assumem um mau 

desempenho nessa habilidade. 

De forma geral, as maiores indicações dos estudantes permanecem no “equilíbrio” 

proposto pela nota 03, que indica um desempenho regular dos colaboradores, exceto na 

habilidade de Speaking, que obteve maior número de indicações na nota 02. Apenas três 

estudantes se sentiram com desempenho muito ruim em algumas das habilidades: EC05 em 

Reading e Speaking, EC06 em Writing e Listening e EC09 em Speaking, bem como somente 

três estudantes declararam que possuíam um desempenho muito bom: EC02 em Writing e 

Listening, EC09 em Listening também e EC25 em Speaking.  

A terceira parte da autoavaliação procurou identificar, por parte dos estudantes, que 

utilidade eles poderiam dar aos conteúdos aprendidos em sala de aula, como forma de buscar 
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significação para eles, uma vez que são aprendizes da atual língua franca mundial, tão 

presente em nosso cotidiano (MARQUES, 2011). Desse modo, apresentamos aos 

participantes da pesquisa sete opções de locais de onde eles poderiam utilizar os 

conhecimentos adquiridos na disciplina. 

 

Tabela 6 – Utilidade dos conteúdos aprendidos 

LOCAL INDICAÇÕES 

Em casa 12% dos estudantes 

Na escola 44%  dos estudantes 

Para o Enem 32%  dos estudantes 

Em viagens 12% dos estudantes 

Na internet 36%  dos estudantes 

Outros 4%  dos estudantes 

Não vê utilidade 8%  dos estudantes 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

A maioria dos estudantes parece relacionar a utilidade do que é aprendido aos próprios 

estudos, como nos atesta a somatória das respostas obtidas com as opções Escola, ENEM e 

Internet – se considerarmos que a Internet desponta como uma das mais utilizadas fontes de 

pesquisa para trabalhos escolares dos nossos dias. 

Figura 7 – Ambientes para a utilização dos conteúdos 1 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

O uso dos conteúdos no cotidiano dos estudantes (em casa e durante viagens) ainda é 

pouco apontado, tendo apenas 24% na soma das duas indicações, o que provavelmente 

Para o Enem = 32% das 
indicações

Na Internet = 36% das indicações

Na escola = 44% das indicações
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relaciona-se com aspectos socioeconômicos dos estudantes. No entanto, se considerarmos que 

também por meio da Internet se tem acesso a várias opções de lazer e praticidade (jogos, 

aplicativos, músicas, vídeos, redes sociais etc.) a indicação desta vem equilibrar a utilidade 

dos conteúdos para fins pessoais e estudantis dos investigados, uma vez que somente nesse 

item somam-se 36% das indicações. 

Figura 8 – Ambientes para a utilização dos conteúdos 2 

 

  Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Um único participante, EC24, colocou a opção “outros”, mas não nos esclareceu o que 

para ele viria a ser “outros”. Esse mesmo participante, juntamente com o colega EC03, que 

inicialmente manifestou sua opinião ao marcar a opção casa, também marcaram a opção “Não 

vê utilidade” naquilo que foi trabalhado em sala de aula.  

A quarta parte de nossa autoavaliação tratou da responsabilidade para com a 

aprendizagem dos colaboradores. Foram elaboradas as perguntas contidas na Figura 9:  

 

 

 

Outros = 4% das indicações

Em viagens e em casa = 24% das 
indicações

Na Internet = 36% das indicações
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Figura 9 – Quarta parte da autoavaliação  

    Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na questão 4.1, que trata das dicas, estratégias e recursos criativos (“macetes”) por 

parte dos estudantes para aprender o que foi ensinado, doze colaboradores citaram o uso do 

dicionário como algo usado para aprender inglês: EC01, EC03, EC08, EC10, EC11, EC12, 

EC14, EC18, EC22, EC23, EC25 e EC26. Três desses colaboradores acrescentaram mais um 

recurso extra ao dicionário: EC10 mencionou que leu “livros estrangeiros com o auxílio do 

dicionário”, EC12 usou o site Google Tradutor, além do dicionário, e EC23 informa que usou: 

“Dicionário, filmes e livros etc.”. 

Os demais colaboradores fizeram algumas observações: dois citaram o uso do 

vocabulário (EC02 e EC04); duas afirmaram que escutam músicas no idioma (EC16 e EC19); 

uma reconhece como estratégia apenas prestar mais atenção no professor em sala de aula 

(EC17); dois defendem que assistem filmes em Inglês (EC09 e EC17); uma admite que 

pesquisa a pronúncia das palavras na Internet (EC15);  dois responderam que não fazem nada 

(EC07 e EC24); e quatro estudantes (EC05, EC06, EC13 e EC20) não responderam a essa 

pergunta.  

Na questão 4.2, que perscruta dos colaboradores as ações extraclasse tomadas por eles 

no intuito de aprenderem o idioma inglês, obtivemos estas respostas, organizadas por sua 

recorrência: 

 

 

 

 

4. É hora de pensar sobre sua responsabilidade na construção da sua aprendizagem em Inglês. 

Responda as seguintes perguntas: 

 

4.1 O que fiz para aprender melhor o que me foi ensinado durante o bimestre? (Que dicas, 

estratégias, “macetes” utilizei para aprender Inglês neste bimestre?) 

 

4.2 O que fiz/faço para praticar o Inglês fora da sala de aula? (Ex.: Assisto filmes em Inglês) 

 

4.3 Complete as frases: 

 

Neste bimestre eu aprendi ______________________________________________ 

Neste bimestre eu gostaria de ter aprendido _________________________________ 

Neste bimestre eu preciso revisar ou aprender mais ___________________________ 
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Tabela 7 – Atitudes para a aprendizagem de LI (2)  

ATITUDES INDICAÇÕES DOS ESTUDANTES 

Estudar palavras/ vocabulário 8% dos estudantes 

Assistir filmes/ vídeos/ seriados 32% dos estudantes 

Estudar por aplicativos / Via Internet 12% dos estudantes 

Jogar (jogos online, video games etc.) 16% dos estudantes 

Escutar músicas inglesas 36% dos estudantes 

Usar as redes sociais 04% dos estudantes 

Nada/ Não respondeu 20% dos estudantes 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

A prática da língua estudada fora da sala de aula certamente é o objetivo de muitos 

professores que entendem que, ao agirem dessa forma, os estudantes adquirem mais 

conhecimento na disciplina.  

As atitudes listadas acima e organizadas pela porcentagem de indicações dos 

estudantes foram apresentadas desta maneira: 

 Estudar palavras/vocabulário – duas indicações (EC02, EC14); 

 Assistir filmes/ vídeos /seriados – oito indicações (EC03, EC10, EC14, EC18, 

EC22, EC24, EC25, EC26); 

 Estudar por aplicativos / Via Internet – três indicações  (EC04, EC12, EC26); 

 Jogar (jogos online, video games etc.) – quatro indicações (EC07, EC08, EC17, 

EC23); 

 Escutar músicas inglesas – nove indicações (EC09, EC10, EC11, EC15, EC16, 

EC18, EC19, EC23, EC25); 

 Usar as redes sociais  - uma indicação (EC12); 

 Nada/ Não respondeu – cinco indicações (EC01, EC05, EC06, EC13, EC20). 

 

Alguns estudantes, além de nos indicarem o que fazem para praticar o inglês fora da 

sala de aula, ainda nos justificaram suas atitudes. EC04, por exemplo, nos esclarece que “só 

aprendo inglês fora da escola” e EC15 afirma que utiliza a internet “para pronunciar bem”. 

Além disso, percebemos que, como ocorreu em outros momentos da pesquisa, alguns 

estudantes emitem mais de uma opinião, quando se trata de indicar o que fazer para a 

aprendizagem do idioma. 
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Como forma de entender de nossos colaboradores o que eles aprenderam durante o 

bimestre, o que gostariam de ter aprendido e aquilo que sentem que precisam aprender, 

elaboramos a questão 4.3. 

Nesta questão, abstraindo as respostas generalizadas: “Nada”, “alguma coisa” e “tudo” 

e a ausência de respostas, percebemos que os estudantes indicaram ter aprendido nesse 

bimestre alguns assuntos trabalhados pelo PC, tais como:  

 Os verbos modais/ Modal verbs – três indicações (EC07, EC11, EC12); 

 Algumas palavras novas, como “regrets” – quatro indicações (EC08, EC12, 

EC14, EC23); 

 Algumas frases relacionadas a aeroporto – uma indicação (EC17);  

 Palavras necessárias para se comunicar com estrangeiros em viagens – uma 

indicação (EC22); 

 Third conditional – duas indicações (EC11, EC12); 

 Past Simple – quatro indicações (EC09, EC15, EC16, EC19); 

 Verbo to be – uma indicação (EC02); 

 A utilizar mais o dicionário – uma indicação (EC26); 

 

Ainda sobre esta questão, as respostas sobre o que eles gostariam de ter aprendido 

foram: 

 Interpretação de textos em inglês – quatro indicações (EC02, EC07, EC13, 

EC14); 

 Mais vocabulário – cinco indicações (EC08, EC09, EC12, EC17, EC26); 

 Falar o idioma/ Pronunciar as palavras – três indicações (EC11, EC12, EC19); 

 Mais gramática – uma indicação (EC04); 

 Fazer a sinopse de um filme – uma indicação (EC15); 

 Entender os conteúdos passados – uma indicação (EC16); 

 Ouvir músicas em inglês – uma indicação (EC22). 

 

Finalmente, a terceira parte da questão, que enfoca no que eles precisam revisar ou 

aprender mais, nos trouxe estas respostas: 

 Os assuntos passados pelo professor – três indicações (EC05, EC06, EC23); 
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 Interpretação de textos– duas indicações (EC08, EC17); 

 Verbos regulares e irregulares– duas indicações (EC09, EC14); 

 Palavras difíceis  – três indicações (EC12, EC17, EC26); 

 Pronúncia e escrita  – cinco indicações (EC13, EC15, EC16, EC19, EC22). 

 

Com esta parte da autoavaliação aplicada, indagando dos estudantes o que eles fizeram 

para que a aprendizagem dos conteúdos se consolidasse, compreendemos que “a escola 

sozinha não consegue reunir todas as oportunidades necessárias para a aquisição da segunda 

língua” (PAIVA, 2012, p. 50) e assim os nossos estudantes devem ser convocados para 

extraírem de suas vivências e do que os rodeia subsídios que possam ajudá-los a melhorar sua 

condição de aprendiz. 

A escola, regida pelo vigente sistema educacional brasileiro, ainda limita muito a 

aprendizagem de uma segunda língua, seja pelo escasso tempo que o professor tem em sala de 

aula com os estudantes, atualmente sendo duas aulas semanais de 50 minutos para os turnos 

diurnos e somente uma aula semanal de 45 minutos para o turno noturno, seja pala falta de 

condições a que é exposto esse docente no ensino de algo tão dinâmico como é um idioma 

estrangeiro, como por exemplo, ministrar aulas para turmas superlotadas de estudantes.  

Considerando todos os aspectos peculiares ao ensino e à aprendizagem da língua 

estrangeira, não vemos o professor em outro papel que não seja o de orientador de 

aprendizagens, incentivando os estudantes a suprirem em outros ambientes as lacunas que tão 

cedo não serão preenchidas pela escola. Nessa visão do professor, para nós só compete ao 

estudante o papel de protagonista de sua aprendizagem, ou seja, o seu maior responsável, 

aquele que precisa organizar as orientações recebidas do professor e transformá-las em ações 

efetivas de aprendizado do idioma estrangeiro.  

Consoante à responsabilidade pela aprendizagem, procedemos à análise da 

participação dos estudantes durante o bimestre, elaborando a quinta parte da autoavaliação: 
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Figura 10 - Quinta parte da autoavaliação 

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Esta parte da nossa autoavaliação veio analisar o que os estudantes assumem no que se 

refere à participação que eles devem ter em sala de aula. Percebemos que na primeira parte da 

autoavaliação, cujas respostas organizamos no Gráfico 3, a maioria dos investigados admitiu 

que tem compromisso com a participação em sala de aula e ninguém marcou a opção 

“nunca”, uma das opções contidas na primeira parte da autoavaliação. Nesta quinta parte da 

autoavaliação, buscamos fragmentar a participação em três momentos que julgamos 

importantes na sala de aula, a saber: a frequência, a realização de atividades e o desempenho 

na disciplina. 

Apesar de algumas de nossas alternativas parecerem muito semelhantes, o que pode 

ser futuramente analisado como uma lacuna nesse nosso protótipo de autoavaliação a ser 

aprimorado no futuro durante as adaptações feitas pelos docentes que dele fizerem uso, 

durante a leitura para os estudantes, explicamos cada uma, para não gerar dúvidas no ato de 

responder.  

Em relação ao modo como os estudantes participaram das atividades realizadas pelo 

professor, a opção “participei de todas” não deixa dúvidas, uma vez que refere-se àquele 

estudante que fez todas as atividades requeridas.  A opção “perdi algumas” refere-se ao 

estudante que, por motivos superiores, encontrou-se impedido de fazer as atividades 

requisitadas, como a falta justificada no dia da atividade, por exemplo. A opção “Não 

participei muito” se aplica ao estudante que, mesmo tendo as condições favoráveis à 

realização das atividades, recusou-se ou omitiu-se de fazer as mesmas. 

5. Analise melhor sua participação durante o bimestre, circulando o smile que melhor representa a 

sua situação: 

 

5.1 Como você participou das atividades realizadas pelo(a) seu/sua professor(a)?  

 Participei de todas     Perdi algumas       Não participei muito 

 

5.2 Como foi sua frequência às aulas desta matéria?  

 Ótima! Quase não faltei e, quando o fiz, justifiquei.  

 Assisti a algumas aulas, outras não...  

 Além de faltar, gazeteei diversas aulas. 

 

5.3 Como você avaliaria o seu desempenho nesta disciplina?  

 Ótimo↔bom (aprendi o que me foi ensinado)   Bom↔regular (aprendi o que me interessou) 

 Regular↔ruim (aprendi? O quê?) 
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Na frequência, analisamos três alternativas, baseadas em acontecimentos do cotidiano 

de uma sala de aula que recebe um público diversificado. Dessa forma, a opção  “Ótima! 

Quase não faltei e, quando o fiz, justifiquei.” Se aplica a estudantes assíduos, que só faltam 

por motivos superiores, como enfermidades, por exemplo. A opção “Assisti a algumas aulas, 

outras não...” se aplica a estudantes  que precisaram se ausentar durante algumas aulas, e a 

opção “Além de faltar, gazeteei diversas aulas” se aplica a estudantes que faltam porque não 

querem assistir às aulas. 

A análise do desempenho na disciplina já aparece na autoavaliação com uma 

explicação atrelada a cada opção de resposta. 

  

Gráfico 8 – Participação 1 

 

    Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Se compararmos este gráfico com o Gráfico 4, que trata das atividades feitas em sala 

de aula, veremos que os estudantes que se assumiram na posição “quase nunca” e “nunca” 

terem feito as atividades solicitadas são os mesmos que se assumem, neste espaço, na posição 

de não serem muito participativos. De igual modo, os estudantes que optaram por “sempre” e 

“quase sempre” terem feito as atividades solicitadas no Gráfico 4, se assumem mais uma vez 

como estudantes que cumprem com as atividades realizadas pelo professor. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFESSOR

Fez todas Perdeu algumas Não participou muito



120 

 

 

Elaboramos dois quadros contendo as respostas dos estudantes nos dois gráficos 

supracitados para uma análise de recorrência de respostas: 

 

Quadro 7 – Comparação sobre o compromisso com a aprendizagem (Respostas do Gráfico 4) 

ATIVIDADES FEITAS NAS AULAS 

Sempre Quase sempre Quase nunca Nunca 

EC01, EC04, EC10, 

EC11, EC15, EC16, 

EC19, EC22, EC23, 

EC26. 

EC02, EC05, EC08, 

EC12, EC13, EC17, 

EC18, EC25. 

EC03, EC06, EC07, 

EC14, EC20, EC24. 

EC09. 

     Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Quadro 8  – Comparação sobre a participação dos estudantes (Respostas do Gráfico 8) 

 

NAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROFESSOR 

Fez todas Perdeu algumas  Não participou 

muito 

EC01, EC04, EC08, 

EC12, EC15, EC22. 

EC02, EC03, EC05, EC07, EC10, EC11, EC13, EC14, 

EC16, EC17, EC18, EC19, EC23, EC24, EC25, EC26. 

EC06, EC09, 

EC20. 

       Fonte: Elaborado pela autora.  

Em seguida, elaboramos mais um gráfico para continuar com a análise da participação 

dos estudantes, considerando a assiduidade às aulas da disciplina: 

 

Gráfico 9 – Participação 2 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 
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No gráfico acima, analisamos o posicionamento dos estudantes quanto à sua 

frequência à disciplina e assim procuramos saber se, conscientes do limitado número de aulas 

por semana, esses discentes evitavam faltar e se quando o faziam era por uma causa justa, 

apresentando uma justificativa ao professor. Dessa forma, percebemos que na turma, dentre os 

participantes da pesquisa, 44% dos estudantes se consideram assíduos, 52% desses jovens 

assumem ter uma frequência regular (faltam mais do que os assíduos e menos do que os 

faltosos) e apenas 4% admitem faltar muito nas aulas de língua inglesa. 

Não foi possível comparar essas respostas com a folha de frequência do professor 

colaborador, uma vez que desde 2013 a secretaria do estado do RN desenvolveu o sistema 

online SIGEDUC, no qual os docentes lançam as notas bimestrais e a frequência de seus 

estudantes e apenas o docente com sua senha particular tem acesso a essas informações. 

Ademais, percebemos que o PC devia ter sua maneira particular de registrar a frequência dos 

estudantes, nunca abrindo o sistema em sala de aula, talvez pela baixa qualidade da Internet 

da escola. 

 

Gráfico 10 – Participação 3 

 

 Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Em conclusão à participação dos estudantes na disciplina de língua inglesa, 

investigamos a avaliação que os discentes fazem do seu próprio desempenho nesse 
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componente curricular, apresentando três opções: de ótimo a bom – quando o estudante 

aprendeu tudo o que foi ensinado na sala de aula; de bom a regular – quando o estudante 

somente aprendeu aquilo que foi do seu interesse; e de regular a ruim – para aquele que 

acredita que não conseguiu aprender nada. Concomitantemente, também analisamos o Gráfico 

11, que trata das notas que os estudantes consideram que merecem ter na disciplina, 

comparando as informações obtidas e observando se os estudantes apresentam certa 

independência dos resultados dados pelo professor PC. 

 

Gráfico 11 – Independência dos resultados 

 

   Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Apesar das boas notas bimestrais da maioria da turma, apenas 12% dos estudantes 

consideram ter um desempenho de ótimo a bom em inglês. Desses 12%, somente EC10 

declara que merece uma nota alta, porque, segundo ela: “Me esforço para aprender o que é 

pedido e assimilar o que é dito”. 

EC15 e EC18 advogam para si uma nota que dê para passar. Para EC15, o tempo tem 

se mostrado insuficiente para que ela se aprofunde na disciplina e EC18 insinua que o seu 

desempenho é variável nessa matéria. 
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O desempenho de bom a regular foi o mais citado, como temos percebido em todas as 

questões que propõem um certo equilíbrio, fazendo-nos refletir se as respostas a essas 

questões são provenientes da modéstia dos estudantes, que sabiam que iríamos corrigir essa 

autoavaliação, ou se, de fato, eles se veem com esse desempenho. Por essa razão, mais uma 

vez cruzamos as informações com o Gráfico 11, apesar de este investigar outro aspecto da 

autoavaliação.  

Em números, 56% dos estudantes afirmaram que seu desempenho está caracterizado 

como bom ou regular. Dentre eles, cinco estudantes defendem que merecem receber notas 

altas na matéria: EC02, EC04, EC09, EC17 e EC23; um, EC07, aponta que merece uma nota 

baixa e os demais ficam na posição do meio, que é a nota suficiente para passar.  

Finalmente, 28% dos estudantes admitem ter um desempenho que se caracteriza como 

regular a ruim e, dentre eles, há quatro jovens: EC01, EC05, EC06 e EC20, que realmente 

acreditam que merecem uma nota baixa, enquanto seus pares EC16, EC24 e EC25 declaram 

que merecem passar por média. O estudante EC03 não respondeu a essa questão. 

Mesmo comparando os Gráficos 10 e 11, entendemos que a análise do desempenho 

difere da análise das notas (resultados), porque, na nossa descrição de desempenho, 

colocamos três parâmetros para identificar as respostas dos estudantes. Assim sendo, os que 

se julgaram com um desempenho de ótimo a bom foram aqueles estudantes que aprenderam o 

que lhes foi ensinado em sala de aula, os que se julgaram entre bom e regular foram aqueles 

que assumiram ter aprendido apenas aquilo que era de seu interesse e os que se classificaram 

com o desempenho entre regular e ruim foram aqueles que admitiram nada terem aprendido 

durante o bimestre. 

As notas, por sua vez, vieram atreladas a justificativas, uma vez que, mesmo um 

estudante que tenha se julgado com um mau desempenho pode justificar-se dizendo merecer 

uma boa nota por ter tentado responder aos trabalhos, já que seu baixo desempenho pode ter 

acontecido em decorrência de algum problema extraclasse, por exemplo. 

Na análise geral do gráfico 11, vemos que 24% dos estudantes acreditam merecer 

notas altas; 56 % admitem que merecem notas que deem para ser aprovados na disciplina e 

20% se analisam como estudantes que mereçam notas baixas. 

Dessa forma, elaboramos uma tabela contendo as principais justificativas para cada 

nota merecida, de acordo com os participantes da pesquisa, em que apenas o estudante EC20, 

que optou pela opção “nota baixa” não justificou sua resposta: 
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Tabela 8 – Notas e justificativas 

NOTAS JUSTIFICATIVAS 

Nota alta Entendem a disciplina (12%) 

Prestam atenção na aula (8%) 

Fazem as atividades (4%) 

Nota que dê para passar Têm dificuldades, mas fazem as atividades (20%) 

Não são bons na matéria (12%) 

Não participam das aulas (4%) 

Assistem às aulas e fazem as atividades (8%) 

Outras justificativas (12%) 

Nota baixa Não estudou para a disciplina (4%) 

Não fez todas as atividades (8%) 

Não participou muito das aulas (4%) 

        Fonte: Elaborada pela autora.  

 

As justificativas apresentadas pelos estudantes para as notas pretendidas demonstram 

que, em sua maioria, os estudantes sabem de seu papel no processo de aprendizagem e que 

suas ações e omissões cedo ou tarde irão manifestar suas consequências, seja nos resultados, 

seja nos desempenhos desses educandos. Dentre os estudantes que julgam merecer uma nota 

alta, estão aqueles que entendem a disciplina (EC02, EC04 e EC10), aqueles que prestam 

atenção na aula (EC09 e EC17) e aqueles que fazem as atividades (EC23). 

A nota que dê para passar apresentou duas tendências nas justificativas. A primeira 

tendência diz respeito a compreender que ter o suficiente para passar é algo bom. Nessa linha 

de pensamento, os cinco colaboradores EC11, EC12, EC16, EC19 e EC24 justificaram que 

merecem uma nota que dê para passar porque afirmam que têm dificuldades, mas não se 

omitem de fazer as atividades. Estas justificativas se assemelham às dos colaboradores EC08 

e EC22, que acrescentam que, além de fazerem as atividades, assistem às aulas. 

Na segunda tendência, entendendo que a nota apenas para passar é algo ruim, os 

colaboradores EC03, EC13 e EC14 consideram que merecem essa nota porque não são bons 

em inglês, enquanto a colaboradora EC26 entende que merece essa nota por não participar das 

aulas.  

Outras justificativas foram apresentadas por EC15, EC18 e EC25.  EC15 afirma que 

não tem tempo para dedicar-se à disciplina; EC18 declara que depende do seu desempenho; e 

EC25 tenta culpar o professor, ao afirmar que ele somente passa filmes, de modo que ela 

merece passar. 

Os momentos analisados nos asseguram que envolver os estudantes no processo de 

ensino-aprendizagem-avaliação é algo primordial, porque tratam de ocasiões e decisões que 

os afetam diretamente em sala de aula e assim deixam-nos “reconhecendo a importância do 
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papel dos alunos na sua aprendizagem e acreditando na autoavaliação como um processo 

capaz de reverter o insucesso escolar e o gosto pela escola”. (SOARES, 2013, p. 14) 

Destarte, a percepção deles, por meio da autoavaliação de suas ações na sala de aula, 

poderá norteá-los a se tornarem mais participativos, na medida em que forem se reconhecendo 

enquanto protagonistas de sua vida escolar.  

Com a aplicação dessa autoavaliação, pudemos perceber que os estudantes, ao se 

autoanalisarem, foram se organizando mais em suas posições de aprendizes da língua-alvo. 

Durante a aplicação da autoavaliação, enquanto os organizávamos por grupos e explicávamos 

cada item do exame, fomos lhes conscientizando de que o papel da avaliação deve “servir ao 

propósito de apoio à aprendizagem. Por isso, é apropriado iniciar um estudo de avaliação com 

uma exploração dos significados e práticas de avaliação que servem a esse propósito mais 

diretamente” (BLACK; WILLIAN, 2006, p. 09, tradução nossa)41. 

O instrumento avaliativo empregado buscou analisar dos investigados aspectos que 

relacionamos ao aprendizado, tais como: compromisso com os estudos, participação, 

responsabilidade, desempenho, uso de estratégias de aprendizagem, reconhecimento da 

utilidade dos assuntos aprendidos e independência dos resultados numéricos obtidos, 

considerando o estudante como o maior responsável pelo seu aprendizado e esperando que as 

questões respondidas pudessem auxiliá-los a se perceberem como protagonistas na melhoria 

da sua vida estudantil.  

Ao se encontrar no cotidiano escolar, lembrando do passo a passo na sala de aula, 

refletindo sobre as ações tomadas e aquelas que não foram cumpridas no decorrer do 

bimestre, deduzimos que o estudante pode desenvolver em si o senso de participante ativo do 

processo de aprendizagem, tomando ciência de sua responsabilidade nesse processo e, caso 

necessário, refazendo o seu percurso de aprendizagem para que no bimestre subsequente ele 

possa expressar melhorias. Estas são, no nosso entendimento, as principais caracteristicas 

metacognitivas da autoavaliação.   

A autoavaliação como estratégia metacognitiva de aprendizagem colabora com 

docentes e discentes, incialmente porque permite ao estudante ter um autoconhecimento que o 

capacita a identificar o que o limita e o que o permite avançar na construção de seu 

aprendizado.  

                                                             
41  “Assessment in education must, first and foremost, serve the purpose of supporting learning. So it is fitting to 

start a study of assessment with an exploration of the meanings and practices of assessment which serve this 

purpose most directly” (BLACK; WILLIAN, 2006, p. 09). 
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Para os docentes ela pode, além de tornar o aprendizado dos estudantes mais 

perceptível aos professores, indicar novas formas e fases de aprendizagem a serem 

desenvolvidas com eles, na sala de aula e fora dela.  

Para os discentes, ela torna-se uma estratégia para se “aprender a aprender”, que leva 

os estudantes a tomarem decisões quando não souberem como desenvolver determinadas 

atividades, porque os estudantes, ao mesmo tempo em que avaliam seu próprio 

monitoramento, estarão monitorando a sua avaliação e por conseguinte, ela permite que os 

estudantes concebam soluções diferentes, como planos extras para aprenderem os conteúdos 

que não conseguiram assimilar, para compensar os momentos nos quais não conseguem 

acompanhar o que está sendo ensinado. 

Para entendermos as consequências e os impactos da aplicação das autoavaliações 

empregadas nos estudantes pesquisados, considerando esse modelo elaborado para a pesquisa 

e o modelo disposto no LD, procedemos a uma entrevista aplicada por grupos 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008).  

A entrevista semiestruturada objetivou saber a opinião dos nossos participantes sobre a 

prática da autoavaliação na sala de aula de língua inglesa. A entrevista foi feita em grupos, 

como uma forma de otimizar nosso tempo com os investigados e de, em nossa opinião, 

promover um maior entrosamento deles e, assim, estimulá-los a falar sobre o assunto pensado 

para esta parte da pesquisa, uma vez que se encontravam entre pares.  

A formação dos grupos ficou na responsabilidade dos estudantes, que se agruparam 

seguindo a mesma formação anterior dos grupos focais de estudo do dia do seminário: Grupo 

01: EC01, EC05, EC10, EC14 e EC15; Grupo 02: EC16, EC17, EC18 e EC19; Grupo 03: 

EC06, EC11, EC12, EC21 e EC22; Grupo 04: EC02, EC04, EC24, EC25 e EC26; e o último 

grupo, o Grupo 05: EC03, EC07, EC08, EC09, EC13, EC20 e EC23.  

No entanto, para mantermos a organização do trabalho, procedemos à alocação dos 

estudantes de acordo com cada recorrência de respostas obtidas. Estas foram as categorias de 

análise pensadas para a entrevista: 

 

Quadro 9 – Categorias de análise 4 – Instrumento: Entrevista 

CATEGORIAS DE ANÁLISE DA ENTREVISTA 

1) Práticas anteriores de autoavaliação;  2) Frequência para a prática da autoavaliação na 

disciplina; 3) Responsabilidade pela aprendizagem; 4) Autoavaliação para melhoria da 

aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela autora.  
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A primeira pergunta da entrevista foi a respeito da realização, por parte dos estudantes, 

de práticas anteriores de autoavaliação: 

 

Pesquisadora: “Vocês já tinham feito alguma autoavaliação desse tipo 

que a gente fez nessa pesquisa?” 

 

Os vinte e seis colaboradores da pesquisa responderam de forma negativa, dizendo não 

terem ainda respondido a uma autoavaliação antes da nossa pesquisa. Além da resposta curta 

“Não”, alguns participantes acrescentaram mais informações às suas respostas.  

EC01 pontua: “Durante esse período de Ensino Médio e fundamental, a primeira vez 

que eu tô fazendo isso é agora”. Ele acrescenta: “E até quando eu estive em colégio particular, 

eles nunca passaram isso não”.  

No grupo de EC08 e EC09, os estudantes reforçam que tal atividade nunca tinha sido 

feita na escola pesquisada e, segundo EC08, nem nas outras escolas nas quais já estudou: 

“Nenhuma escola”. Já EC09 complementa: “Na escola que eu estudei, também não”. 

Um fato interessante para a pesquisa é que, no início de nosso estudo, portanto, de 

nosso contato com os estudantes investigados, havíamos colocado no questionário uma 

pergunta semelhante, indagando dos participantes se eles praticavam alguma autoavaliação na 

disciplina de língua inglesa, ao que seis dos estudantes, a saber: EC03, EC10, EC15, EC19, 

EC21 e EC23, se manifestaram dizendo que sim, sendo que, ao analisarmos suas respostas, 

percebíamos que eles criavam para si mesmos alguns mecanismos de autoanálise, a partir de 

estratégias de aprendizagem, que os faziam perceber se estavam ou não progredindo no 

estudo do idioma.  

Naquela fase da pesquisa, percebemos que, mesmo respondendo afirmativamente no 

questionário, os estudantes de fato não tiveram contato com um instrumento formal de 

autoavaliação antes da pesquisa.  

A segunda pergunta da entrevista foi elaborada pensando em obter dos investigados 

uma opinião a respeito da frequência com que deveria ocorrer a autoavaliação nas aulas de 

língua inglesa. Para tanto, tomamos como base o período estipulado pelo LD em uso na 

escola pesquisada, no qual a autoavaliação é incentivada para ser respondida ao final de cada 

bimestre e fizemos a pergunta: 

 

Pesquisadora: “Vocês acham que uma autoavaliação como esta 

deveria ser feita ao término de cada bimestre?” 
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Mais uma vez, chegamos a um consenso entre as respostas obtidas, pois todos os 

colaboradores foram de acordo com a prática bimestral da autoavaliação. 

A esta pergunta, muitas respostas acudiram e algumas nos surpreenderam porque 

ainda iríamos formular a pergunta específica sobre a relação entre a aprendizagem de língua 

inglesa e a autoavaliação, porém alguns estudantes nos anteciparam, respondendo na pergunta 

sobre a frequência o que acharam da prática desse IA: 

  

Figura 11 – Trechos da entrevista 1 

       Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Os grifos são nossos, para enfatizar as expressões que chamaram a nossa atenção na 

pergunta que, reiteramos, não foi direcionada ainda para saber sobre a possível contribuição 

da autoavaliação à aprendizagem de LI. Nas três primeiras colocações, percebemos que os 

estudantes mostraram-se cônscios de que, uma vez que responderam à autoavaliação e 

identificaram o que aprenderam e o que precisam aprender, por exemplo, estão aprendendo, 

estão melhorando, deixando subtendido que perceberam na autoavaliação aplicada um 

instrumento para a aprendizagem, ainda que ela os revele aspectos do ato de aprender que não 

os agrade a fazer (EC22). Ao ter consciência de que aprender não é só fazer as coisas que 

agradam, entendemos que se os estudantes tiverem em vista a aprendizagem como produto 

final a ser alcançado,  o que outrora lhes parecia desagradável pode passar a ser visto como 

útil.  

“É, porque se a gente aprendeu também as coisas que a gente botou e as coisas que a gente 

tem dificuldade, né? Desse jeito a gente melhorou bastante”. EC01 

 

“Eu acho que sim, porque a pessoa... acho que aprende mais”. EC06 

 

“E aprender não é só fazer as coisas que agradam, não. Também não”. EC22 

 

“Porque é o meio de saber o que a gente aprendeu e o que a gente não aprendeu”. EC21 

 

“E também ajuda o professor a ver no que a gente tem dificuldade e ele vai trabalhando 

mais nisso que a gente tem dificuldade, essas coisas”. EC12 

 

 “Poderia ver no que a gente tem dificuldade em melhorar essa dificuldade que a gente 

tem”. EC05 
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As outras colocações feitas nos ajudam a entender a percepção deles sobre a 

autoavaliação enquanto IA que os ajuda, bem como ao seu professor, a perceberem o 

progresso e as dificuldades na língua estudada. 

As duas posições assumidas pelos entrevistados ficam ainda mais claras em um 

momento da entrevista com o Grupo 05, o qual transcrevemos no trecho abaixo: 

 

Figura 12 – Trechos da entrevista 2 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para EC20, ao fazer a autoavaliação, ele está aprendendo mais porque esse IA lhe 

mostra o seu desempenho. Para EC23, é uma forma de chamar a atenção do professor para o 

modo como ele está dando suas aulas e para que ele tome ciência das dificuldades deles, 

enquanto aprendizes, o que é corroborado pelo colega EC23, que usa o termo “ajuda”. 

A nossa terceira pergunta de pesquisa tratou da responsabilidade dos pesquisados para 

com a sua aprendizagem, para compreender se após a autoavaliação eles se sentiram 

participantes na construção de sua aprendizagem. Desse modo, indagamos: 

 

Pesquisadora: “Após o seminário assistido, aquele seminário que eu 

trouxe sobre autoavaliação pra vocês... dia vinte, né? e a autoavaliação 

que vocês fizeram no livro e esta, vocês sentiram que são responsáveis 

pela aprendizagem de vocês, em inglês?” 

 

Pesquisadora: Vocês acham que essa autoavaliação, ela deveria ser feita todo bimestre? 

 

Entrevistados: Sim. 

 

EC23: Isso era melhor. 

 

EC20: Era bom, não era? 

 

Pesquisadora: Por quê? 

 

EC20: Porque vê o desempenho da gente, né? A gente tá aprendendo mais. 

 

EC23: É, faz olhar o desempenho pra saber. [...] Até pro professor mesmo saber, né? Como é 

que ele tá dando a aula... vendo a dificuldade do aluno... 

 

EC20: Ajudar a gente e a ele também. 
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Com exceção das respostas de EC24 e de EC02, os demais vinte e quatro estudantes 

afirmaram que se sentem responsáveis pela sua aprendizagem, porque a autoavaliação os fez 

melhorá-la. Vejamos alguns trechos com as respostas dos estudantes, que acrescentaram mais 

falas à resposta básica “sim”: 

 

Figura 13 – Trechos da entrevista 3 

  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os trechos da entrevista que selecionamos revelam que os estudantes, ao se 

analisarem, viram-se realmente inseridos como parte do processo de aprendizagem. EC12 

chama a atenção para o fato de que não tinha o conhecimento do seu desempenho e que 

passou a tê-lo com a autoavaliação. 

EC25 e EC02 se sentem apenas parcialmente responsáveis pelas suas aprendizagens, 

porque acreditam que o professor deve ajudá-los mais e criticam uma aula que foi dada por 

ele fazendo uso de um vídeo. Como estávamos assistindo as aulas com eles, é nosso dever 

esclarecer que, durante o período de observação na escola pesquisada, a única vez que o 

professor usou o vídeo foi durante uma atividade de vocabulário, na qual os estudantes teriam 

que assistir a um filme e dele extrair algumas palavras. Outrossim, depreendemos que esses 

estudantes ainda esperam do docente talvez apenas uma atitude de incentivo, como a atitude 

de colocá-los para se autoavaliarem, por exemplo, como observou EC15.  

Em outro trecho da entrevista, dessa vez com o Grupo 02, as entrevistadas afirmam 

que se sentiram responsáveis pela aprendizagem de língua inglesa após a autoavaliação 

porque demandou um esforço por parte delas: 

“É bom que ajudou a gente a se autoavaliar”. EC15 

 

“Sim, é que antes dessa autoavaliação... a gente não tinha o conhecimento, né? Cada um vê o 

seu desempenho”. EC12 

 

“No meu caso eu acho que meio termo, vem dos dois. Se o professor não me ajudar não tem 

como eu ter um desempenho bom. E nesse ano, a minha opinião é que o professor não tá agindo da 

forma correta, porque eu não tô aprendendo nada. Só com vídeo; vídeo eu assisto em casa. E muito 

bem. Se é de eu assistir vídeo aqui na escola, eu fico em casa”. EC24 

 

“Em termos somos responsáveis pelo nosso aprendizado. Porque o professor, como ele disse, a 

maioria das aulas é em vídeo e eu acho que a gente não aprende direito, não”. EC02 

 

“Eu acho que é, né? A gente tem responsabilidade, porque se a gente não fizer as atividades não 

tem como a gente ter uma boa noção. Não tem como... porque as atividades já são pra isso, pra 

gente aprender”. EC25 



131 

 

 

Figura 14 – Trechos da entrevista 4 

  Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em outro momento da pesquisa, ainda na fase diagnóstica, havíamos indagado aos 

participantes se eles se sentiam responsáveis pelos resultados obtidos na disciplina. A esse 

respeito, enquanto alguns aparentavam ter consciência de que suas atitudes, enquanto 

aprendizes na sala de aula, refletiam sobre seus resultados, outros se eximiram dessa 

responsabilidade por meio de desculpas, como: “injustiças” por parte do docente, alegando 

que esse “não passava os conteúdos adequadamente” e ainda “despreparo” para responder aos 

IAs solicitados pelo professor. 

Após a autoavaliação, deduzimos que o senso de responsabilidade foi despertado nos 

entrevistados, porque eles observaram-se minuciosamente enquanto aprendizes de uma língua 

estrangeira em uma escola pública de apenas duas aulas semanais e viram o que podem fazer 

para aproveitar ou desperdiçar essas aulas que eles têm em seus currículos e o que podem 

fazer ou deixar de fazer nos seus tempos e espaços fora da sala de aula de modo a contribuir 

com a aquisição de conhecimentos.  

Concluindo a entrevista, nossa quarta pergunta teve o intuito de saber que elo os 

colaboradores poderiam ter criado entre a autoavaliação e a aprendizagem, ou seja, como eles 

poderiam aprimorar suas formas de aquisição de conhecimentos: o que eles fariam a partir da 

autoavaliação para aprenderem a língua inglesa; se continuariam ou não com suas rotinas 

individuais de aprendizagem ou buscariam a inserção de novas práticas e ações. Dessa forma, 

indagamos: 

Pesquisadora: Sim? Certo. É... vocês acham que essa autoavaliação, ela lhes ajudou a se sentirem 

responsáveis pela sua aprendizagem de Inglês? 

 

Entrevistadas: Sim. 

 

Pesquisadora: Melhorou sua aprendizagem? 

 

EC19: É. Digamos que melhorou mais um pouquinho. 

 

EC16: É. 

 

EC18: É.  

 

EC17: A gente tá se esforçando mais. 

 

EC16: É. 
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Pesquisadora: “O que vocês pretendem fazer, depois que se 

autoavaliaram, para melhorar sua aprendizagem em inglês, a partir de 

hoje?” 

 

Apesar de, na própria autoavaliação aplicada e na avaliação do LD, feita por alguns 

dos participantes, já haver um espaço para os estudantes mencionarem o que fazer para 

aprimorar seus conhecimentos na língua estrangeira, a entrevista, em nossa perspectiva, 

estaria incompleta se não questionasse uma vez mais o que eles pretendiam fazer após a 

autoavaliação, porque uma das preocupações da pesquisa era saber se esse IA poderia 

solidificar ou mudar rotinas de aprendizagens, ao sinalizar para os estudantes o que estava 

funcionando ou não. As respostas dos estudantes foram organizadas em uma tabela, de acordo 

com a recorrência delas: 

 

Tabela 9 – Ações após a autoavaliação para a melhoria da aprendizagem 

AÇÕES ESTUDANTES 

Ler em Inglês  27% dos estudantes 

Aprender com música 35% dos estudantes 

Aprender com filmes e vídeos 35% dos estudantes 

Aprender com jogos 4% dos estudantes 

Estudar por meio da Internet e de aplicativos baixados desta 16% dos estudantes 

Interagir/manter diálogos com os colegas de sala 12% dos estudantes 

Fazer as atividades da disciplina 16% dos estudantes 

Interagir/manter diálogos com o professor 8% dos estudantes 

Interagir por meio das redes sociais 8% dos estudantes 

Tentar falar o idioma 12% dos estudantes 

Traduzir palavras com dicionário/tradutor 8% dos estudantes 

Fazer cursinho de Inglês 12% dos estudantes 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Desse modo, percebemos que alguns estudantes citaram mais de uma pretensa ação 

para a sua aprendizagem em inglês. A ação “Ler em Inglês” foi apontada por sete 

colaboradores (EC01, EC06, EC11, EC14, EC20 e EC21); a ação “Aprender com música” foi 

sugerida por  nove (EC01, EC02, EC08, EC09, EC10, EC13, EC19, EC22 e EC26); a ação 

“Aprender com filmes e vídeos” apareceu nas falas de nove estudantes (EC01, EC03, EC08, 

EC10, EC14, EC17, EC22, EC25 e EC26); a ação “Aprender com jogos” ficou restrita ao 

participante EC23; a ação “Estudar por meio da Internet e de aplicativos baixados desta” foi 

apontada por quatro deles (EC05, EC15, EC22 e EC26); a ação “Interagir/manter diálogos 
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com os colegas de sala” foi uma colocação de três participantes (EC05, EC06 e EC15); a ação 

“Fazer as atividades da disciplina” foi lembrada por quatro (EC16, EC18, EC24 e EC25); a 

ação “Interagir/manter diálogos com o professor” foi mencionada por EC10 e EC15; a ação 

“Interagir por meio das redes sociais” foi indicação de EC07 e EC12; a ação “Tentar falar o 

idioma” foi uma preocupação de EC06, EC09 e EC13; a ação “Traduzir palavras com 

dicionário/tradutor” nos trouxe mais contribuições de EC07 e EC08; e a última ação proposta: 

“Fazer cursinho de inglês” veio dos três estudantes EC02, EC04 e EC24. 

Em uma breve comparação entre as elucidações das Tabelas 4 e 7, que trataram das 

atitudes dos estudantes para a aprendizagem de LI, e esta acima, a Tabela 9, poderemos 

perceber que tanto houve solidificação de rotinas de aprendizagem quanto a inserção de 

novas práticas, por parte dos colaboradores da pesquisa. Se dividirmos em três momentos os 

questionamentos sobre as atitudes/ações dos colaboradores da pesquisa a respeito de 

aprenderem a língua inglesa, teremos: 

 

PRIMEIRO MOMENTO 

 

 Estudar palavras/praticar a língua (EC02, EC11, EC14, EC24 e EC25) 

 Fazer as atividades solicitadas pelo professor (EC06, EC08, EC16 e EC22) 

 Ler textos/livros na língua (EC02, EC04, EC11 e EC21) 

 Usar a LI no cotidiano (EC04, EC10 e EC14) 

 Fazer atividades em grupo (EC07) 

 Escutar músicas em Inglês (EC04 e EC23) 

 Jogar (jogos online, video games etc.) (EC23) 

 Testar os conhecimentos na língua (EC18) 

 

SEGUNDO MOMENTO 

 

 Estudar palavras/vocabulário (EC02, EC14) 

 Assistir filmes/vídeos /seriados (EC03, EC10, EC14, EC18, EC22, EC24, EC25, 

EC26) 

 Estudar por aplicativos/Via Internet (EC04, EC12, EC26) 

 Jogar (jogos online, video games etc.) (EC07, EC08, EC17, EC23) 
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 Escutar músicas inglesas (EC09, EC10, EC11, EC15, EC16, EC18, EC19, EC23, 

EC25) 

 Usar as redes sociais (EC12) 

 Nada/Não respondeu (EC01, EC05, EC06, EC13, EC20) 

 

TERCEIRO MOMENTO 

 

 Ler em Inglês (EC01, EC06, EC11, EC14, EC20 e EC21) 

 Aprender com música (EC01, EC02, EC08, EC09, EC10, EC13, EC19, EC22 e EC26) 

 Aprender com filmes e vídeos (EC01, EC03, EC08, EC10, EC14, EC17, EC22, EC25 

e EC26) 

 Aprender com jogos (EC23) 

 Estudar por meio da Internet e de aplicativos baixados desta (EC05, EC15, EC22 e 

EC26) 

 Interagir/manter diálogos com os colegas de sala (EC05, EC06 e EC15) 

 Fazer as atividades da disciplina (EC16, EC18, EC24 e EC25) 

 Interagir/manter diálogos com o professor (EC10 e EC15) 

 Interagir por meio das redes sociais (EC07 e EC12) 

 Tentar falar o idioma (EC06, EC09 e EC13) 

 Traduzir palavras com dicionário/tradutor (EC07 e EC08) 

 Fazer cursinho de Inglês (EC02, EC04 e EC24) 

   

Na análise destes três momentos da pesquisa, que também compreenderam as duas 

últimas de suas três fases distintas – diagnóstica, interventiva e pós-interventiva – percebemos 

que alguns estudantes permaneceram fiéis às suas indicações anteriores, solidificando suas 

rotinas de aprendizagem e entendemos que eles assim o fazem por perceberem que, de 

algum modo, as ações que fazem em prol de sua aprendizagem estão funcionando a contento. 

Para entendermos essa solidificação de rotinas, vamos reproduzir as respostas do 

grupo de quatorze estudantes, correspondendo a um total de 54% dos participantes da 

pesquisa, que mantiveram suas principais indicações ao longo do estudo efetuado, ainda que 

ocasionalmente alguns deles tenham demonstrado a inclinação à inserção de novas estratégias 

de aprendizagem. São eles:  
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EC02 – 1º Momento: Estudar palavras, praticar a língua; ler textos ou livros na 

língua. 2º Momento: Estudar palavras, vocabulário; 3º Momento: Aprender com música; 

Fazer um cursinho de Inglês.  

EC03 - 1º Momento:  Não respondeu  2º Momento: Assistir a filmes, vídeos ou 

seriados; 3º Momento: Aprender com filmes e vídeos. 

EC09 -  1º Momento:  Não respondeu  2º Momento: Escutar músicas em Inglês; 3º 

Momento: Aprender com música; Tentar falar o idioma. 

EC10 - 1º Momento: Usar a LI no cotidiano; Assistir a filmes, vídeos ou seriados; 2º 

Momento:   Escutar músicas em Inglês; 3º Momento: Aprender com música; Aprender com 

filmes e vídeos; Interagir ou manter diálogos com o professor. 

EC11 - 1º Momento: Estudar palavras, praticar a língua; ler textos ou livros na língua; 

2º Momento:  Escutar músicas em Inglês; 3º Momento: Ler em Inglês. 

EC12 - 1º Momento:  Não respondeu  2º Momento: Estudar por aplicativos ou via 

Internet; Usar as redes sociais; 3º Momento: Interagir por meio das redes sociais. 

EC14 - 1º Momento: Estudar palavras, praticar a língua; Usar a LI no cotidiano; 2º 

Momento: Estudar palavras, vocabulário; Assistir a filmes, vídeos ou seriados; 3º Momento: 

Ler em Inglês; Aprender com filmes e vídeos. 

EC16 - 1º Momento:  Não respondeu  1º Momento: Fazer as atividades solicitadas 

pelo professor; Escutar músicas em Inglês; 3º Momento: Fazer as atividades da disciplina. 

EC19 - 1º Momento:  Não respondeu  2º Momento: Escutar músicas em Inglês; 3º 

Momento: Aprender com música. 

EC21 - 1º Momento: Ler textos ou livros na língua; 2º Momento: Não respondeu 3º 

Momento: Ler em Inglês. 

EC22 - 1º Momento: Fazer as atividades solicitadas pelo professor; 2º Momento: 

Assistir a filmes, vídeos ou seriados; 3º Momento: Aprender com música; Aprender com 

filmes e vídeos; Estudar por meio da Internet ou de aplicativos baixados desta. 

EC23 - 1º Momento: Escutar músicas em Inglês; Jogar (jogos online, video games, 

etc.); 2º Momento: Jogar (jogos online, video games, etc.);  Escutar músicas em Inglês; 3º 

Momento: Aprender com jogos. 

EC25 - 1º Momento: Estudar palavras, praticar a língua; 2º Momento:  Assistir a 

filmes, vídeos ou seriados; Escutar músicas em Inglês; 3º Momento: Aprender com filmes e 

vídeos; Fazer as atividades da disciplina. 
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EC26 - 1º Momento:  Não respondeu  2º Momento: Assistir a filmes, vídeos ou 

seriados; Estudar por aplicativos ou via Internet; 3º Momento: Aprender com música; 

Aprender com filmes e vídeos; Estudar por meio da Internet ou de aplicativos baixados desta. 

 As indicações semelhantes estão sublinhadas, exprimindo que, embora com a 

mudança de algumas palavras, a intenção permanece a mesma e é demonstrada nas fases 

distintas da pesquisa, pelos participantes, como é o caso de EC23, que indicou nos três 

momentos a sua predileção por jogos online, que, de acordo com ele, levam-no a aprender o 

idioma porque requerem que ele traduza o que vê para prosseguir jogando. 

Em contrapartida à solidificação de rotinas de aprendizagem, temos a inserção de 

novas práticas de aprendizagem, que podem acontecer por dois motivos: a simples volição 

dos estudantes em buscarem mudanças nas suas antigas práticas, experimentando novas 

formas de aprender, ou a conscientização, provocada pela autoavaliação, de que as práticas e 

estratégias anteriores não colaboram efetivamente para a aprendizagem do idioma, dessa 

forma carecendo de uma mudança. Na inserção de novas práticas, encontramos oito 

estudantes que, a cada momento da pesquisa, apresentaram respostas diferentes para com suas 

atitudes ou ações no aprendizado do Inglês. 

EC04 - 1º Momento: ler textos ou livros na língua; Usar a LI no cotidiano; Escutar 

músicas em Inglês; 2º Momento: Estudar por aplicativos ou via Internet; 3º Momento: Fazer 

um cursinho de Inglês. 

EC06 – 1º Momento: Fazer as atividades solicitadas pelo professor 2º Momento: Não 

respondeu  3º Momento: Ler em Inglês; Interagir, manter diálogos com os colegas da sala; 

Tentar falar o idioma. 

EC07 - 1º Momento: Fazer atividades em grupo;  2º Momento:  Jogar (jogos online, 

video games, etc.); 3º Momento: Interagir por meio das redes sociais; Traduzir palavras com 

dicionário ou tradutor. 

EC08 - 1º Momento: Fazer as atividades solicitadas pelo professor; 2º Momento:  

Jogar (jogos online, video games, etc.); 3º Momento: Aprender com música; Aprender com 

filmes e vídeos; Traduzir palavras com dicionário ou tradutor. 

EC15 - 1º Momento:  Não respondeu  2º Momento: Escutar músicas em Inglês; 3º 

Momento: Estudar por meio da Internet ou de aplicativos baixados desta; Interagir, manter 

diálogos com os colegas da sala; Interagir ou manter diálogos com o professor. 

EC17 - 1º Momento:  Não respondeu  2º Momento: Jogar (jogos online, video games, 

etc.); 3º Momento: Aprender com filmes e vídeos. 
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EC18 - 1º Momento: Testar os conhecimentos na língua; Assistir a filmes, vídeos ou 

seriados; 2º Momento:  Escutar músicas em Inglês; 3º Momento: Fazer as atividades da 

disciplina. 

EC24 - 1º Momento: Estudar palavras, praticar a língua; 2º Momento:  Assistir a 

filmes, vídeos ou seriados; 3º Momento: Fazer as atividades da disciplina; Fazer um cursinho 

de Inglês. 

 O estudo constatou que a autoavaliação gerou algumas mudanças nas rotinas de 

aprendizagem desses estudantes, inquietando-os a experimentarem novas atitudes geradoras 

de  aprendizagem, deixando totalmente ou parcialmente as antigas. Como exemplo, citamos o 

caso da estudante EC25, que manteve seu foco em estudar palavras por meio de filmes e 

livros, mas também reconheceu que necessitava fazer as atividades da disciplina: “A mesma 

coisa dele. Eu também não sou... não faço tanta atividade [...]. Eu acho que se eu melhorar nas 

atividades, acho que obtenho algum desempenho”.  

Duas novas indicações sobre o que fazer para melhorar a aprendizagem por parte dos 

estudantes ainda em sala de aula nos chamaram a atenção, porque expressaram formas 

inequívocas do desejo de inserção da participação deles em sala de aula, que foram: 

Interagir/manter diálogos com os colegas de sala, indicado pelos estudantes EC05, EC06 e 

EC15, e Interagir/manter diálogos com o professor, apontado pelos estudantes EC10 e EC15. 

As indicações para se aprender por meio de músicas ou filmes, duas das mais 

recorrentes nas respostas dos estudantes, vieram acompanhadas de pequenas justificativas que 

indicaram não apenas a fruição de fazer algo agradável, mas também uma preocupação em 

entender a língua estudada em aspectos como pronúncia, tradução, expressões e usos de frases 

e palavras no idioma.   

As respostas obtidas na entrevista nos fizeram compreender que os estudantes 

investigados passaram por um período de regulação de suas aprendizagens:  

 

A autoavaliação dirigida para a reflexão, aperfeiçoamento e reformulação, 

deverá integrar o processo de ensino-aprendizagem, tal como integra o 

cotidiano, sendo adotada como uma boa prática capaz de melhorar o 

aproveitamento dos alunos, assumindo, deste modo, uma função reguladora. 

(MOUTINHO, 2012, p. 18) 

 

Nesse estágio da pesquisa, no qual analisamos os efeitos da prática da autoavaliação 

na aprendizagem dos estudantes, uma vez que eles mesmos responderam ao instrumento e 

assim puderam se analisar de forma mais minuciosa a respeito de sua participação, de seu 

compromisso, de seu desempenho, de sua responsabilidade para com a sua aprendizagem e de 
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sua independência dos resultados numéricos atribuídos por seu professor, entendemos que os 

estudantes tomavam parte nas aulas a seu modo, mas desconheciam a dimensão dos efeitos de 

seus atos para com a sua forma de aprender o idioma.  

A partir da autoavaliação, regulando os conhecimentos obtidos em sintonia com as 

práticas que puderam dar origem a esses conhecimentos, os investigados não apenas 

reconheceram que suas ações ou omissões dentro da sala de aula poderiam interferir no seu 

desempenho estudantil bem como se aperceberam de que as ações de aprendizagem que 

aconteciam fora da sala de aula poderiam refletir diretamente na aquisição de novos 

conhecimentos, bem como, em algumas oportunidades, opinaram que o professor PC poderia, 

por meio dos resultados obtidos com as autoavaliações de seus estudantes, melhor auxiliá-los 

na aprendizagem do que é repassado em sala de aula. 

Apesar de nossa pesquisa ser mais direcionada aos efeitos da autoavaliação para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes, não podemos ignorar o efeito de 

Washback42 que essa prática pode desenvolver também nos professores. 

Esse assunto, geralmente direcionado ao estudo dos efeitos das avaliações realizadas 

por meio do instrumento avaliativo teste,  encontrado nos trabalhos daqueles que pesquisam 

os exames de alta relevância e os efeitos retrativos das avaliações externas, é trazido neste 

momento de nossa pesquisa pelo fato de que, após a autoavaliação empregada,  pudemos 

compreender que a autoavaliação pode  fornecer essa contribuição à docência de línguas 

estrangeiras na escola pública, porque por meio dela o docente pode, a partir das respostas 

obtidas com seus estudantes, enfocar nas áreas tidas como mais necessárias. 

Citamos como exemplo a situação na qual o docente pode encontrar, na autoavaliação, 

referências de determinados conteúdos que foram trabalhados em sala de aula e não foram 

completamente assimilados pelos estudantes. O efeito de backwash pode ser percebido se o 

professor, após identificar as lacunas apontadas pelas autoavaliações dos estudantes, proceder 

com uma revisão direcionada aos pontos frágeis reconhecidos pelos estudantes dentro do 

conteúdo dado, como a internalização do novo vocabulário, a forma de escrever determinadas 

palavras, onde empregar corretamente os termos gramaticais estudados e assim 

sucessivamente. 

                                                             
42 O Washback ou backwash é um termo da Linguística Aplicada para descrever os efeitos da avaliação no 

ensino e na aprendizagem, podendo impulsionar o docente a modificar sua pratica de ensino (Cf. CHENG; 

WATANABE; CURTIS, 2004). 
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Dessa forma, o backwash desencadeado pela autoavaliação despertaria os docentes a 

preparem seus estudantes não apenas para serem bem sucedidos em exames e testes, mas 

também em sua rotina escolar.   

Com a aplicação da segunda autoavaliação e da entrevista, pudemos concluir o ciclo 

da pesquisa-ação proposta, avaliando os resultados de nossa intervenção no cotidiano 

daqueles jovens. Encerramos nossa participação física no ambiente escolar, mas 

permanecemos em contato com o professor colaborador por meio da rede social Whatsapp, 

sempre perguntando pelos participantes da pesquisa. Ao término do ano letivo, ficamos 

sabendo que, com exceção do participante EC01, os demais estudantes foram aprovados na 

disciplina de língua inglesa. 
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CONCLUSÃO 

_____________________________________________________________________ 

 

A avaliação de uma língua estrangeira como parte fundamental do processo da tríade 

ensino-aprendizagem-avaliação, deve acontecer em sala de aula de forma constantemente 

associada com as demais ações de ensino que objetivem a aprendizagem dos educandos. 

Desse modo, jamais pode ocorrer de maneira aleatória e desassociada dos objetivos de ensino 

e dos métodos didáticos empregados pelo docente em sala de aula.   

A avaliação configura-se como uma etapa que, se usada de forma reflexiva, pode 

contribuir para o processo de aquisição da segunda língua dentro deste processo, e não 

somente para figurar como parte final dele. Para tanto, devem-se considerar as opiniões 

daqueles que se encontram diretamente envolvidos e afetados pela avaliação, que são os 

aprendizes. 

Neste estudo investigativo, conduzido por uma abordagem qualitativa de pesquisa 

pedagógica, o qual tomou forma por meio da pesquisa-ação, permitindo-nos conhecer e 

interagir diretamente na realidade investigada, pudemos compreender que nossos estudantes 

têm muito a contribuir com os campos de pesquisas que almejem promover mudanças que 

tragam melhorias à nossa educação. Pelo caráter de nossa pesquisa, ao tentar unir duas etapas, 

a avaliação e a aprendizagem, de um processo que compreendemos como tríade, foi possível 

agirmos localmente na realidade de vinte e seis jovens aprendizes de língua inglesa em uma 

sala de aula de uma escola pública em Natal-RN e estudarmos uma parte do fenômeno de 

aprender uma língua estrangeira, que são as estratégias de aprendizagem, do ponto de vista 

daqueles que aprendem e não daqueles que ensinam.  

A autoavaliação foi a forma de avaliar escolhida para fazer essa união de etapas, que 

quase sempre foram pensadas como etapas subsequentes. Por meio da autoavaliação, 

entendemos que nossos estudantes poderiam aprender e avaliar o que aprenderam, 

simultaneamente.  

Os principais objetivos do nosso estudo foi a análise dos efeitos da implementação do 

uso da autoavaliação na disciplina de língua inglesa como uma estratégia para a promoção da 

aprendizagem desse idioma e a elaboração de uma proposta de autoavaliação que pudesse ser 

trabalhada na disciplina de língua inglesa em escolas públicas de Ensino Médio. Para tanto, 

foi necessário procedermos a algumas ações, que se configuraram como nossos objetivos 

específicos: inicialmente, passamos a observar como acontecia o processo de avaliação da 

aprendizagem de inglês como língua estrangeira na escola pesquisada; em seguida, 



141 

 

 

investigamos a opinião dos estudantes sobre a prática da autoavaliação, bem como analisamos 

como esse tipo de avaliação poderia refletir nas rotinas de estudo dos estudantes pesquisados, 

de forma a contribuir ou não para a promoção da aprendizagem deles; finalmente, 

construímos e aplicamos aos estudantes pesquisados um modelo de autoavaliação voltado 

para o ensino de língua inglesa nas escolas públicas de Ensino Médio. 

Por tratar-se de uma pesquisa-ação, organizamos os dados obtidos em três fases 

distintas da pesquisa, a saber: a fase diagnóstica, que tratou da Identificação de formas de 

avaliação utilizadas na disciplina de língua inglesa. Nessa fase, pudemos concluir que a 

disciplina de língua inglesa estava sendo avaliada de forma contínua e cumulativa, sendo que 

o instrumento avaliativo prova escrita era supervalorizado pela escola, que trabalhava com 

semana de provas.   

Os estudantes tomavam parte no processo avaliativo de forma passiva, recebendo e 

respondendo aos instrumentos avaliativos escolhidos e aplicados pelo professor, no entanto 

pudemos perceber que os estudantes colaboradores não desassociavam os momentos de 

avaliação dos momentos de aulas, entendendo que a avaliação fazia parte das aulas, portanto, 

elas não deveriam ser vistas como momentos distintos.  

Essa percepção dos aprendizes nós a atribuímos à forma como o professor conduzia, 

em sala de aula, suas avaliações, sempre incentivando os estudantes a realizarem as tarefas 

propostas, ressaltando que essas seriam consideradas para compor as médias bimestrais. Deste 

modo, pudemos deduzir que a maneira diversificada de avaliar feita pelo professor fez com 

que os estudantes obtivessem pontuação suficiente para atingirem a média bimestral, o que, a 

nosso ver, não aconteceria se ele limitasse suas avaliações a apenas um instrumento ou dois. 

Na segunda fase da pesquisa, que tratou da Prática da autoavaliação na disciplina 

de língua inglesa, após a constatação de que o professor colaborador não fazia uso e nem 

incentivava os estudantes a utilizarem a autoavaliação na disciplina de língua inglesa, apesar 

de, no livro didático utilizado pelo docente, constar a sugestão de uso desse instrumento 

avaliativo ao término de cada bimestre, além de modelos prontos disponíveis, utilizamos 

como procedimentos da pesquisa em questão: fundamentar os envolvidos nas teorias que 

tratam da autoavaliação e da aquisição de idiomas, por meio de um seminário e de grupos de 

estudo, e promover a aplicação de um dos modelos de autoavaliação disponibilizados pelos 

livros didáticos dos estudantes.  

A última fase discorreu sobre a Análise da autoavaliação e suas contribuições para 

os estudantes. Nessa fase, analisamos as opiniões dos colaboradores da pesquisa em relação à 

aplicação de um modelo bimestral de autoavaliação, voltado para o componente curricular 
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língua estrangeira inglês e as reações advindas da prática da autoavaliação na aprendizagem 

dessa língua estrangeira estudada pelos investigados, uma vez que o instrumento foi elaborado 

nesta pesquisa para essa finalidade. 

Desse modo, a pesquisa chega ao seu termo, concluindo que : 

 

A autoavaliação pode ser usada como indicativo de que o estudante está 

aprendendo o idioma inglês. 

 

Uma vez que o estudo empreendido concebeu a autoavaliação como estratégia de 

aprendizagem e como instrumento avaliativo, analisando a autoavaliação para essa segunda 

finalidade, constatamos que, mediante esse instrumento, os estudantes e o professor poderão 

regular o processo de aquisição da segunda língua por meio dos resultados apontados.  

Essa regulação pode ser individual, com cada estudante investindo nos procedimentos 

pessoais adotados que trouxeram resultados positivos, e coletiva, a partir da identificação das 

carências da turma para com determinados assuntos ou comportamentos desejados em sala de 

aula, em que o docente pode proceder com o experimento de novas estratégias desenvolvidas 

em grupo, na própria sala de aula.  

O importante para a pesquisa foi perceber que os investigados se portaram como 

pessoas capazes de gerenciar suas atitudes em prol da aquisição dos conhecimentos, 

identificando as áreas nas quais precisam trabalhar para consolidar suas fortalezas, 

desenvolvendo com mais competência as habilidades que dominam, bem como as áreas 

frágeis de sua aprendizagem que precisam deixar de ser negligenciadas, amparadas por 

mecanismos de defesa criados pelos estudantes para não enfrentá-las, devendo começar a ser 

trabalhadas. 

Os estudantes se conscientizaram de que há ações que podem ser realizadas ainda em 

sala de aula e outras que podem acontecer em outros espaços, como, por exemplo, nos 

espaços virtuais, que podem incidir diretamente na aquisição da segunda língua, dinamizando 

ou atrapalhando o progresso nos estudos do inglês. 

 

A autoavaliação pode promover a participação do estudante na construção do seu 

processo de aprendizagem na disciplina de língua inglesa. 
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A inclusão dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem-avaliação não é apenas 

uma ação válida, mas uma ação que se faz urgente, por se tratar de assuntos que os afetam 

diretamente e podem lhes trazer consequências imediatas e futuras. 

A autoavaliação planejada para a pesquisa, pelo seu caráter reflexivo, conclama dos 

estudantes que a responderam um posicionamento protagonista no que diz respeito à sua 

condição de aprendiz e à abdicação da crença de que somente se aprende se houver as 

condições perfeitas. 

Com os estudantes colaboradores, a autoavaliação aplicada os fez refletir que a 

aprendizagem é algo a ser buscado e construído e que, independentemente de haver bons ou 

maus profissionais, ambientes escolares bem ou mal equipados, condições propensas ou 

adversas de estudos, eles, enquanto estudantes, serão sempre os maiores responsáveis pela 

busca e pela construção de sua aprendizagem, seja otimizando seu tempo, para uns citado 

como insuficiente, seja revendo suas práticas enquanto estudantes, uma vez que alguns 

admitiram não estudar a disciplina, não fazer as atividades nem na sala de aula e nem em casa, 

seja enxergando-se como seres sociais pensantes e cheios de potencial a ser compartilhado. A 

autoavaliação mostrou que pode e deve auxiliar professores e estudantes a construírem 

espaços para a aprendizagem no cotidiano escolar. 

Em apenas duas aulas semanais, com tantas atribuições delegadas aos professores, 

entendemos que fica difícil fazer em sala de aula tudo o que os estudantes gostariam. Por esse 

motivo, concebemos que o papel do atual professor de línguas é ser um orientador geral da 

disciplina para os estudantes, os quais devem ser responsáveis por partir dessa orientação 

geral para a busca da aplicação e da ampliação dos conhecimentos obtidos para com as suas 

necessidades específicas. 

Por essa razão, defendemos um posicionamento no qual os estudantes também possam 

dividir conosco os desafios da sala de aula. Mesmo dentro de suas possibilidades e limitações 

que lhes confere suas posições de aprendizes, é possível protagonizar esses jovens e oferecer-

lhes espaços para que nos deem contribuições que sirvam para melhorar a nossa prática em 

sala de aula. Ainda está em poder da educação as atitudes que podem promover as mudanças 

necessárias ao desenvolvimento da nossa sociedade. 

 

A autoavaliação pode interferir, modificando ou solidificando as rotinas e 

técnicas de estudos particulares aplicadas pelos discentes na aprendizagem do idioma. 
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A autoavaliação concebida como estratégia de aprendizagem mostra-se bem-sucedida 

por seu caráter analítico, capaz de fazer com que o autoavaliado interfira em seus 

procedimentos usuais, adquirindo novos comportamentos ou aprimorando aqueles que 

concorrem para o êxito da aprendizagem. 

No decorrer da pesquisa, após a prática da autoavaliação, foi observado que alguns 

estudantes demonstravam arrependimento por terem negligenciado as atividades solicitadas 

pelo professor e, concomitantemente a esse arrependimento, novas posições eram assumidas 

pelos estudantes no intuito de não se prejudicarem mais.  

Outros estudantes revelaram predisposição para adotar novas atitudes dentro da sala de 

aula e planos pessoais de ações extraclasse voltados para aprender a língua, além da menção 

de projetos mais específicos, como o objetivo demonstrado por alguns aprendizes de 

ingressarem em um curso de idiomas.      

Por meio da autoavaliação, nossos estudantes podem desenvolver uma consciência 

mais acurada e perceptiva de seu poder de ação no meio em que estão inseridos que possa 

norteá-los a se programarem e se prepararem para interagir com esse meio, extraindo dele 

todas as possibilidades alcançáveis para seu sucesso enquanto aprendizes.      

Ao término da investigação, pudemos compreender que nossa intervenção foi bem-

sucedida por trazer uma contribuição ao processo que sempre concebemos como uma tríade, 

formada pelo ensino, a aprendizagem e a avaliação, proporcionando ao professor fazer uso de 

uma ferramenta que serve ao mesmo tempo para o ensino e para a avaliação e, ao estudante, 

utilizar essa mesma ferramenta como uma estratégia para impulsionar a sua aprendizagem. 

Nosso entendimento inicial, que nos fez conduzir esta pesquisa para apresentar as 

possibilidades da autoavaliação enquanto estratégia de aprendizagem, uma vez que ela já é, 

pela sua natureza, um método de avaliação, não foi debalde.  

A autoavaliação é uma estratégia de aprendizagem porque, por meio dela, se aprende a 

aprender. Ao praticar a autoavaliação, o estudante faz todo um percurso mental, que é também 

um percurso de refluxo, tendo em vista que os pensamentos sobre as ações do que ele fez 

durante a construção dos seus conhecimentos naquele bimestre irão se apresentar em sua 

mente, como uma retrospectiva. À medida que esses pensamentos retornam à sua mente, vão 

construindo quadros que irão lhe mostrar onde houve avanço, onde precisa de aprimoramento 

e onde houve retrocesso ou estagnação. Dessa forma, o estudante está se autoavaliando, mas 

também aprendendo a lidar com seus fracassos e seus sucessos de aprendizagem – está 

aprendendo a aprender. Esta é a primeira característica da autoavaliação enquanto estratégia 

de aprendizagem. 
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A segunda característica é a possibilidade de revisão. Dentro do exercício mental do 

percurso de aprendizagem, o estudante certamente irá se lembrar de suas aulas, do que foi 

exposto pelo seu professor, pensar melhor numa resposta que deu errada a uma atividade, 

recordar um som fonético ou perceber-se sabendo o significado de alguma nova palavra, por 

exemplo.  

A revisão é, em nosso parecer, uma das mais antigas estratégias de aprendizagem de 

que se tem lançado mão. Quando há, por exemplo, uma prova, um teste ou um seminário a 

apresentar, faz-se necessária para muitos a revisão mental. Nessa revisão mental do que 

aprendemos, estão inclusos os conteúdos, as formas como aqueles conteúdos foram 

abordados, as nossas estratégias particulares para reter aquele conteúdo em nossas mentes e 

também as estratégias que vimos ser bem-sucedidas com outros colegas ou com os nossos 

professores, as quais desejamos experimentar.  

A autoavaliação pode ser usada como estratégia de aprendizagem porque ela é 

reflexiva e responsiva ao estudante. Reflexiva porque parte de indagações que promoverão no 

estudante o exercício do pensamento crítico sobre si mesmo e responsiva porque exige dele 

respostas em forma de procedimentos para com as descobertas possibilitadas pela sua 

autoanálise. 

A pesquisa realizada, apesar de alcançar os objetivos propostos, encontrou outros 

aspectos da autoavaliação na disciplina de língua inglesa que precisam ser desvelados, talvez 

por meio de mais estudos e novas pesquisas no que concerne à temática. O estudo identificou 

a necessidade de um aprofundamento que indique formas de se trabalhar o feedback de uma 

autoavaliação que se propõe a ser, ao mesmo tempo, instrumento avaliativo e estratégia de 

aprendizagem. O feedback pode ser pensado para a autoavaliação como uma de suas etapas 

auxiliares no fechamento de um ciclo de aprendizagem para dar início a outro, considerando 

as atuais condições de se ensinar a língua inglesa nas escolas públicas do Brasil. Dessa forma, 

nosso trabalho propõe novos estudos de aspectos que não foram de sua competência elucidar, 

mas que podem trazer mais contribuições à construção da ciência. 

A pesquisa realizada propõe sua utilidade social para a área de linguagens e as áreas 

afins porque contribui diretamente com dois procedimentos inerentes ao ensino de línguas – a 

avaliação e a aprendizagem. As contribuições alcançadas com o estudo realizado poderão ser 

utilizadas em cursos de formação para professores, oferecendo uma literatura atualizada e 

contextualizada dentro das duas temáticas abordadas, bem como novos postulados teóricos 

para a apreciação da academia.  
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Como uma forma de apoio às práticas de sala de aula dos professores de inglês, o 

estudo pode ser aproveitado pelos professores em exercício, os quais poderão adaptar o 

modelo de autoavaliação proposto pela pesquisa, às realidades de suas salas de aula.  

Finalmente, o estudo contribui para a didática do ensino de idiomas no Brasil porque 

propõe transformações simples e possíveis que poderão dar origem a resultados positivos. 

Para encerrar nossas conclusões, deixamos registradas as palavras de Baleghizadeh e Masoun 

(2013, p. 53, tradução nossa43): “Em outras palavras, os estudantes percebem suas 

capacidades para aprender inglês como uma língua estrangeira aumentarem na medida em que 

se avaliam em uma base regular. [...] Professores de línguas, recomendamos fortemente que 

incluam uma autoavaliação compreensiva nas suas práticas de ensino”44.  

Nessa perspectiva, que possamos usar essa ferramenta a favor da aprendizagem de 

nossos estudantes, assim como de um indicativo a respeito de como melhorar cada vez mais 

nossa atuação enquanto professores de línguas estrangeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Disponível em: <http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1033761.pdf>. Acesso em: 19 set. 2015. 
44 “In other words, students’s perceived capability to learn English as a foreign language  increases by assessing 

themselves on a regular basis. […] Language teachers are strongly recommended to include comprehensive self-

assessment in their teaching practice” (BALEGHIZADEH; MASOUN, 2013, p. 53). 

 

http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1033761.pdf
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES-CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM-PPgEL 

DEPARTAMENTO DE LETRAS-DL 

DOUTORADO EM LINGÜÍSTICA APLICADA 

Campus Universitário - Lagoa Nova - Natal/RN - Brasil - 59078-970 

E-mail: pglet@cchla.ufrn.br - Telefone: (84) 3215.3584 - Fax: (84) 3211.9212 

 

PARA DÚVIDAS SOBRE ESTE ESTUDO, ENTRE EM CONTATO COM: 

Vitória Maria Avelino da Silva Paiva (pesquisadora da UFRN) 

Tel: (84) 9905 4442; (84) 9423 4002 

e-mail: vieai@hotmail.com 

 
 

 

 

FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO DO PARTICIPANTE 

 

DESCRIÇÃO: Vossa Senhoria está sendo convidado(a) a participar de um estudo de 

pesquisa cujo propósito é analisar a implementação da autoavaliação, considerando a 

participação dos estudantes do Ensino Médio na construção do seu processo avaliativo no 

ensino de uma língua estrangeira. Sua participação acontecerá em diversos momentos 

importantes para a nossa pesquisa: na resposta de questionários e entrevistas,  na 

participação de suas aulas e em outras ações que poderão surgir no decorrer da pesquisa. 

Sua identidade será mantida em sigilo confidencial. Se desejar, poderá fazer uso de 

pseudônimos. Analisaremos suas respostas e participação apenas para os propósitos a que 

se destina esta pesquisa. 

BENEFÍCIOS: Colaborando com a nossa pesquisa V. Sa. estará ajudando a esclarecer o 

quadro do ensino de idiomas do nosso país, pois ajudará a melhorar o entendimento do 

processo avaliativo vigente. 

DIREITOS DO PARTICIPANTE: Ao ler este formulário e resolver participar deste 

estudo, saiba que sua participação é voluntária e que V. Sa. tem o direito de interromper 

sua participação a qualquer momento, bem como de recusar-se a responder perguntas ou 

de tomar parte em outras atividades solicitadas pela pesquisadora, com as quais não 

concorde. Sua privacidade será preservada  em todos os dados publicados e escritos 

resultantes deste estudo. A qualquer momento, você poderá se dirigir ao pesquisador para 

retirar dúvidas quanto ao estudo empreendido. 

 

Nome do participante: __________________________________________________ 

Assinatura do participante:_________________________________ data: 06/09/2011 

Assinatura do responsável pelo participante:________________________________ 

(Quando o participante é menor de 18 anos) 

 

Apêndice 01 – Formulário de consentimento dos participantes 

autoavaliação  

mailto:vieai@hotmail.com


163 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES-CCHLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM-PPgEL 

DEPARTAMENTO DE LETRAS-DL 

DOUTORADO EM LINGUÍSTICA APLICADA 

Campus Universitário - Lagoa Nova - Natal/RN - Brasil - 59078-970 

E-mail: pglet@cchla.ufrn.br - Telefone: (84) 3215.3584 - Fax: (84) 3211.9212 

 

DOUTORADO  EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 

QUESTIONÁRIO APRESENTADO AOS ESTUDANTES 

 

(Caro(a) estudante, necessitamos de sua colaboração para elaborarmos o perfil da avaliação de 

língua inglesa da sua escola. Contamos com a sua valiosa contribuição para a nossa pesquisa. 

Obrigada!) 

IDENTIFICAÇÃO: 

NOME (pseudônimo): ____________________________________________________ 

ESCOLA EM QUE ESTUDA: ____________________________________________ 

SÉRIE QUE ESTUDA: __________________________________________________ 

TEMPO QUE ESTUDA AQUI: ___________________________________________ 

CIDADE: ___________________________ ESTADO: _________________________ 

SEXO: (   ) Masculino  (   ) Feminino 

 

QUESTÕES: 

 

 

1.  Como você é avaliado, na disciplina de Língua Inglesa? Sublinhe os instrumentos 

avaliativos que seu professor usa durante o bimestre: 

Prova, teste, seminário, trabalho em grupo, trabalho de pesquisa, prova oral, atividade 

de listening, produção textual, questões de leitura e interpretação de texto, portfólio, 

Apêndice 02 – Questionário apresentado aos Estudantes  
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entrevista, diário de bordo, gravações em vídeo, gravações em áudio, observações do 

professor. Outros. Quais? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2.  Você participa da escolha dos instrumentos avaliativos e dá opiniões ao professor de 

como deve ser avaliado? ( ) Não. ( ) Sim. - De que forma?  

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

3. Qual a forma de avaliar que o(a) professor (a) usa que você prefere?  Por quê? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Você sente dificuldades durante as avaliações de Inglês? Quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__ 

5. Você j´foi reprovado nessa disciplina? (   ) Não.   (   ) Sim. Em que série(s)?  

______________________________________________________________ 

 

6. Como você reage às notas que tira em Inglês? Você acha que as merece? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

       7. Você se sente responsável pelos resultados que obtém nessa disciplina? Porquê? 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

       8. Você faz autoavaliação de sua aprendizagem na disciplina de língua inglesa? ( ) Não.  

( ) Sim. – ( ) Faço a autoavaliação que vem no livro didático. ( ) Faço a autoavaliação 

que o professor passa. ( ) Eu faço minha própria autoanálise. Como?  

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Agradecemos pela sua contribuição! 
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I SEMINÁRIO DE AUTOAVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE LÍNGUA INGLESA – 

Por professora Ms. Vitória Silva Paiva 

Para que serve a avaliação? 

Para ajudar nas intervenções dos professores em sala de aula durante o processo de ensino-

aprendizagem, necessário se faz que o professor saiba o que está funcionando bem, o que está 

dando certo e o que não está surtindo efeito. Dessa forma, o professor recorre a única etapa do 

processo capaz de lhe precisar o desempenho da turma na disciplina e de cada estudante em 

particular, que é a avaliação. 

 

O que é a autoavaliação? 

A autoavaliação tem como aspecto “a habilidade de se avaliar e julgar criticamente a própria 

aprendizagem” (CANAN, 1996, p. 30). Esse aspecto, trabalhado com os estudantes do Ensino 

Médio, ajuda na promoção da responsabilidade destes para com o desenvolvimento de seus 

saberes, além de fornecer, de certa forma, contribuições do educando para o processo de 

ensino-aprendizagem de modo geral. A mesma autora acrescenta que: 

 

“Alunos envolvidos num sistema de autoavaliação se sentem responsáveis 

pelo processo de avaliação, tornando-se conscientes dos critérios usados, 

capazes de participar no desenvolvimento de critérios próprios e se tornando 

mais independentes dos resultados dos testes.” (CANAN, 1996, p. 30) 

 

Para que serve a autoavaliação? 

“Espera-se que o aluno possa desenvolver uma prática de autoavaliação que lhe permita 

ampliar a consciência de seu processo de aprendizagem.” (MARTIN, 2011, p.12). 

O aluno, no momento em que está se avaliando atua como um ser reflexivo, analisando-se 

sozinho. Na autoavaliação não tem “cola.” Ele não poderá copiar dos outros suas respostas, e 

não há porque sabotar uma autoavaliação com respostas que destoem da realidade vivida, pois 

sabotar uma autoavaliação é sabotar-se a si próprio, ao seu saber.  

A autoavaliação é caracterizada por seu caráter reflexivo e responsivo. Reflexivo porque leva 

o estudante a se enxergar enquanto principal responsável pela sua aprendizagem, pois será 

nessa reflexão que ele dará conta das suas participações ou omissões na construção do seu 

saber. Responsivo, porque, a partir da reflexão efetuada, novas atitudes tendem a ser tomadas 

por parte dos aprendizes, como uma natural reação às suas recentes descobertas de si mesmo, 

de seus limites, de suas possibilidades e capacidades. 

REFERÊNCIAS 

Apêndice 04 – Texto do seminário sobre autoavaliação que foi entregue aos ECs 
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OBSERVAÇÃO: Este é um recorte da nossa tese de doutorado, ainda em construção. 
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ESCOLA: ___________________________________________________________ 

ESTUDANTE:________________________________________________________ 

SÉRIE: ______ TURMA: _______ TURNO: _____________________ 

LOCAL: _________________________________ DATA: ____/____/____ 

 

 

AUTOAVALIAÇÃO BIMESTRAL DE LÍNGUA INGLESA 

 

 

Caro estudante, você é o maior responsável pelo seu aprendizado. Assim sendo, 

responda com sinceridade às questões abaixo, pois elas irão nos ajudar a compreender melhor 

como a aprendizagem da língua inglesa funciona para você e irão te ajudar a se perceber 

como um agente dinâmico na melhoria da sua performance estudantil. Nesta autoavaliação, 

estamos analisando seu compromisso com os estudos, sua participação, sua responsabilidade, 

seu desempenho, suas estratégias de aprendizagem, a utilidade dos assuntos ensinados para 

você e sua independência dos resultados obtidos. 

 

1.Cheque seu compromisso com a sua aprendizagem. Marque suas respostas de acordo com a 

frequência da tabela: 

 Sempre Quase sempre Quase nunca Nunca 

Participação nas aulas     

Atividade(s) feita(s) em classe     

Atividade(s) feita(s) em casa     

Trabalho(s) individual(is)     

Trabalho(s) em grupo     

 

 

2. Interprete seu desempenho nas quatro habilidades (Reading – Leitura; Writing – Escrita; 

Listening – Audição; Speaking – Oralidade). Observando os conceitos que formam uma 

escala decrescente de 05 a 01, circule o número que melhor define seu nível de aprendizagem: 

 

05 – Meu desempenho é sempre muito bom. Para mim é fácil fazer as atividades sem 

cometer erros. 

04 – Meu desempenho é bom. Cometo alguns erros. 

03 – Eu consigo fazer as atividades, embora com algumas dificuldades.  

02– Para mim é difícil participar das atividades e eu cometo muitos erros. 

01 – É extremamente difícil para mim participar das atividades. Quase nunca consigo 

responder corretamente. 

 

Reading Writing Listening Speaking 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 

 

3. Analise a utilidade do que você aprendeu. Pense na seguinte pergunta: “Onde posso 

utilizar/ praticar o que aprendi neste bimestre”? 

(   ) Em casa    (   ) Na escola    (   ) Para o ENEM    (   ) Em viagens    (   ) Na Internet     

Apêndice 05 – Protótipo de Autoavaliação desenvolvido para a pesquisa 

seminário sobre autoavaliação que foi entregue aos ECs 
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(   ) Outro(s): ________________  (   ) Não percebo utilidade no que aprendi. 

 

4. É hora de pensar sobre sua responsabilidade na construção da sua aprendizagem em 

Inglês. Responda as seguintes perguntas: 

 

4.1 O que fiz para aprender melhor o que me foi ensinado durante o bimestre? (Que dicas, 

estratégias, “macetes” utilizei para aprender inglês neste bimestre?) 

 

4.2 O que fiz/faço para praticar o Inglês fora da sala de aula? (Ex: Assisto filmes em Inglês) 

 

4.3 Complete as frases: 

 

Neste bimestre eu aprendi __________________________________________________  

Neste bimestre eu gostaria de ter aprendido ____________________________________  

Neste bimestre eu preciso revisar ou aprender mais ______________________________  

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Analise melhor sua participação durante o bimestre, circulando o smile que melhor 

representa a sua situação: 

 

5.1 Como você participou das atividades realizadas pelo(a) seu/sua professor(a)?  

 Participei de todas     Perdi algumas       Não participei muito 

 

5.2 Como foi sua frequência às aulas desta matéria?  

 Ótima! Quase não faltei e quando o fiz, justifiquei.  

 Assisti a algumas aulas, outras não...  

 Além de faltar, gazeteei diversas aulas. 

 

5.3 Como você avaliaria o seu desempenho nesta disciplina?  

 Ótimo↔bom (aprendi o que me foi ensinado)   Bom↔regular (aprendi o que me 

interessou) Regular↔ruim (aprendi? O quê?) 

 

6. Vamos ver seu grau de independência dos resultados expressos pelas notas obtidas no 

decorrer do bimestre. Independente de quanto você tirou, que nota você se daria nesta 

disciplina?  

 

6.1 Uma nota alta. Por quê? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6.2 Uma nota que desse para passar. Por quê? ____________________________ 

______________________________________________________________________ 

6.3 Reconheço que mereço uma nota baixa. Por quê? ______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

(Assinatura do estudante) 
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DOUTORADO  EM LINGUÍSTICA APLICADA 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA (norteamento) 

 

 

QUESTÃO 01: Indagar dos participantes se eles já haviam feito/participado de alguma 

autoavaliação antes dessa pesquisa. 

  

QUESTÃO 02: Indagar se os estudantes após o seminário assistido e a autoavaliação 

efetuada, se sentiram responsáveis pela aprendizagem deles. 

 

QUESTÃO 03: Indagar se os entrevistados concordam com a prática bimestral da 

autoavaliação.  

 

QUESTÃO 04: Indagar se os participantes, a partir da autoavaliação efetuada, podem 

melhorar, de alguma forma, a aprendizagem deles na língua inglesa e àqueles que 

responderem ‘Sim”, perguntar “Como” eles irão fazer isso. 

 

(Agradecer a eles e encerrar a entrevista.) 

 

 

 

Apêndice 06 – Perguntas da entrevista semi-estruturada 
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Anexo 01 –  Prova Escrita do primeiro bimestre da Escola Pesquisada 
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Anexo 02 – Autoavaliação do Livro didático 
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