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RESUMO 

O presente trabalho insere-se na área de Linguística Aplicada, mais especificamente no campo 

de Avaliação de Proficiência em Línguas, e possui caráter exploratório e natureza 

quantitativa. O estudo visa a pesquisar sobre a proficiência em leitura em Língua Inglesa dos 

alunos de Letras Inglês (Bacharelado/Licenciatura/Línguas Estrangeiras Aplicadas) da 

Universidade de Brasília (UnB), tendo por base as seguintes perguntas de pesquisa: (1) qual 

nível de proficiência os participantes atingem na prova de leitura do IELTS?; e há diferenças 

de níveis considerando (1.1) o curso na universidade e (1.2) o ano de ingresso no curso? É 

sabido que tal habilidade não é de fácil mensuração, mas que é de fundamental importância, 

especialmente no meio acadêmico. Participaram deste estudo 32 alunos dos cursos 

mencionados que ingressaram na universidade entre os anos de 2013 e 2017. Os dados foram 

coletados por meio de um questionário e um simulado da prova de leitura do International 

English Language Testing System (IELTS). Os resultados apontam para diferenças em níveis 

de proficiência em leitura entre cursos, quando consideradas as faixas do IELTS, e também 

para uma progressão na proficiência em leitura ao longo do curso. 

Palavras-chaves: leitura; avaliação; proficiência; IELTS; Letras. 
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ABSTRACT 

This paper is set in the area of Applied Linguistics specifically in the field of Language 

Testing and Assessment, being an exploratory quantitative study. It aims at investigating the 

reading ability in English as a foreign language of Brazilian “Letters-English” 

(Bachelor’s/Licentiate’s/Applied Foreign Languages) students at the University of Brasília 

(UnB). The following research questions guided this study: (1) what IELTS band do the 

participants reach?; and are there differences in levels between (1.1) courses and (1.2) years 

of course start? Thirty two students who had started their course between the years of 2013 

and 2017 were participants. Data were collect through a questionnaire and a simulated 

administration of the International English Language Testing System (IELTS) reading paper. 

Results point to differences in reading proficiency between courses when the IELTS bands are 

considered, and also to a progression in reading proficiency throughout the course. 

Key-words: reading; testing and assessment,proficiency; IELTS; Letters. 

 

Title: Assessing the reading proficiency in English as a Foreign Language of Brazilian Letters 

students at the University of Brasília.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Através da leitura é possível termos acesso ao mundo das ideias e das palavras, dos 

sentimentos, ter conhecimento sobre os tempos passados e possíveis visões sobre o futuro. Ao 

mesmo tempo, a leitura é um processo bastante pesquisado no conjunto que se chama 

habilidades de linguagem. 

Para Alderson (2000, p. 1-21), um estudo completo e finito no que tange ao processo de 

leitura é impossível. Cada ser possui características peculiares e únicas fazendo com que 

assim a definição de processamento e sintetização da informação não seja uniforme. Do 

mesmo modo, a quantidade de teorias é considerável: o que é, como é adquirida e ensinada, 

como se lê numa segunda língua difere da leitura na língua materna, como a leitura está 

correlacionada a outras habilidades cognitivas e de percepção de outras habilidades e como 

ela se relaciona com a memória. Todos esses processos de leitura são importantes, contudo 

jamais estarão juntos num mesmo contexto de compreensão e coerência sobre o que fazemos 

enquanto lemos. Além do mais há complicações inevitáveis quando consideramos a 

complexidade de análises de texto: desde a natureza do que está sendo lido tem 

necessariamente alguma correlação de como se está lendo, além da análise textual ser 

relevante para as teorias de leitura e pesquisas sobre o assunto. A simples frase “análise 

textual” cobre uma gama enorme de estudos em linguística, mais uma vez, impossível de ser o 

assunto esgotado por uma única pessoa. 

Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, leitura é aquilo que se lê; a arte ou o ato 

de ler; conjunto de conhecimentos adquiridos com a leitura; maneira de interpretar um 

conjunto de informações; registro da medição feita por um instrumento ou a decodificação de 

dados a partir de determinado suporte. Do mesmo modo, ler é o ato de fixar a vista e a mente 

em (o que está escrito); proceder à leitura de; interpretar o que está escrito. Estas diferentes 

                                                           
1 Similarly, the number of different theories of Reading is simply overwhelming: what it is, how it is acquired 
and taught, how Reading in a second language differs from Reading in a first language, how reading in a second 
language from reading in a first language, how reading relates to other cognitive and perceptual abilities, how it 
interfaces with memory. All these aspects of reading are important, but will probably never be brought together 
into a coherent and comprehensive account of what it is we do when we read. Added to this are the inevitable 
complications when we consider the complexities of analysing texts: since the nature of what we read must have 
some relation to how we read, then text analysis must be relevant to theories of reading and to research into 
reading. Yet the simple phrase ‘text analysis’ covers an enormous range of study within linguistics, which again 
no individual can hope to overview. 
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acepções do termo leitura permitem compreender quantos conceitos diferentes o ato de ler 

pode ter em nossa sociedade. 

Neste estudo, entendemos que a língua serve para a comunicação e, principalmente para a 

interação social. Neste sentido, a definição de leitura é o ato de ler em si, insere-se no 

processo de comunicação entre quem escreve e quem lê.  

Neste trabalho, apresentamos os resultados de uma avaliação de proficiência em leitura 

acadêmica realizada com alunos do curso de Letras Inglês da Universidade de Brasília 

Consolo e Teixeira da Silva (2017) levantam em seu trabalho uma questão pertinente sobre a 

necessidade de avaliar a capacidade de leitura do estudante de Letras e língua estrangeira no 

Brasil. O ensino de língua estrangeira no país, em especial a língua Inglesa, se dá, há muito 

tempo, principalmente durante o Ensino Médio onde o foco é basicamente nas habilidades de 

leitura, seguindo a legislação brasileira vigente, Parâmetros Curriculares Nacionais – PNC, 

1998. Durante os anos mais recentes, tal habilidade passou a ganhar uma maior importância e 

àqueles que desejam iniciar os estudos em nível superior começaram a se preparar de forma 

mais séria para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), método alternativo para 

ingresso no ensino superior, podendo lograr êxito e escolher onde farão seus cursos de 

graduação. 

Com tal problemática estabelecida, viu-se a necessidade de métodos para a avaliação da 

leitura em língua estrangeira para os alunos de graduação.  A leitura em língua estrangeira é 

imprescindível para a vida acadêmica, principalmente para os cursos onde há a língua 

estrangeira e sua respectiva literatura como objeto de estudo na graduação. 

A justificativa se dá pelo fato de que tais alunos estão num curso de licenciatura, onde o foco 

é a formação e atuação profissional. Nessa esteira, a forma como o profissional da educação 

apresenta mecanismos para o aprendizado com a espera do alcance da competência 

linguístico-comunicativa (CLC) deve ter especial trato, pois é esse o limiar entre a plenitude 

do aprendizado ou a insegurança do estudante. 
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1.1 - Objetivo e perguntas de pesquisa 

O objetivo do presente trabalho é a avaliação das habilidades de leitura dos alunos de Letras - 

Inglês da Universidade de Brasília através da aplicação de um simulado do teste International 

English Language Testing System (IELTS). 

Para se lograr êxito com relação a esta temática, faz-se necessária a seguinte pergunta: qual 

nível de proficiência os alunos de Letras participantes atingem considerando a prova de leitura 

do IELTS? No trabalho realizado buscamos descobrir se há diferenças de níveis levando em 

consideração:  

• A opção do curso/habilitação na universidade. 

• Ano de ingresso no curso. 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

A leitura é uma habilidade inquestionável, principalmente na atualidade onde os avanços 

tecnológicos, a mídia, mais visual do que nunca, que exibe de forma constante informação 

para consumo, informação que enche os olhos do indivíduo. A escrita continua sendo a 

principal forma de guardar informações e conhecimento. É ela também quem armazena 

informações para entretenimento, convenções legais, econômicas, sociais, bem como tantas 

outras atividades que nos cercam dia após dia (BROWN, 2009). 

No entanto, para se ter acesso a esta infindável fonte de conhecimento transmitido dos antigos 

para os mais novos, faz-se necessário o uso da leitura.  

Uma das questões fundamentais quanto à leitura é a distinção entre processo de leitura e o 

resultado deste processo, o produto. O processo é aquilo que diz respeito a própria leitura, é a 

interação entre leitor e texto. Durante a leitura há a ocorrência de várias outras ações: além da 

própria leitura em si há a definição de sentido do que se lê, significação e como todas essas 

variáveis se relacionam. O que tal assunto diz ao leitor, como elas se correlacionam, o que o 

leitor pensa enquanto lê, assuntos que o texto se relaciona, expectativa. Outro ponto é sobre o 

assunto estudado é de interesse para o leitor, se ele não o considera tedioso, útil ou até mesmo 

se faz sentido, o leitor busca técnicas para decidir se vale a pena continuar a leitura ou 

abandoná-la de vez e quanto à leitura consciente, se o leitor está absorto no assunto ou apenas 

passando os olhos nas palavras (ALDERSON, 2000). 

Alderson (2000) relata em seu trabalho que o processo de leitura é dinâmico, variável e difere 

no mesmo leitor quando em momentos distintos da leitura e de leitor para leitor, de acordo 

com o propósito de leitura. O processo de leitura será diferente para cada contexto de leitura, 

para cada texto a ser lido e para cada tipo de leitor em cada momento do tempo e para cada 

objetivo. Entender o processo de leitura é de fundamental importância para entender a 

natureza da leitura, mas ao mesmo tempo não é algo fácil de ser feito. Normalmente o 

processo é silencioso, interno e privado. 

Como alternativa para tentar se aproximar de como se dá o processo de leitura é inspecionar o 

produto da leitura e, assim, comparar o produto com o texto originalmente lido. É conhecido 

também o fato de que, mesmo o processo sendo individual e variando de pessoa para pessoa, 
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o entendimento do texto será similar entre os leitores. A palavra chave aqui é qual o 

entendimento o leitor alcançou em sua leitura. Contudo, um possível problema dentro dessas 

variáveis infinitas em interpretação de texto é a suposição de uma única visão final do texto 

lido. O processo é muito mais complexo do que se imagina, sendo impossível sua redução a 

alguns passos para saber se o leitor compreendeu o que foi lido (ALDERSON, 2000). 

Como método de pesquisa sobre leitura era comum aquele em que a avaliação era feita 

através de testes onde o produto de leitura obtido era a aproximação do que foi lido e 

entendido. Eram feitos testes em áreas específicas com a compreensão de textos já pré-

determinados. É possível ver a leitura como um processo ou ainda examinar aquilo que foi 

lido, o produto deste processo. Qualquer teoria de leitura será afetada pela ênfase que se dá ao 

processo ou ao produto. O produto é mais facilmente investigado que o processo, contudo não 

sem maiores questionamentos (ALDERSON, 2000). 

Porém, simplesmente avaliar a capacidade de leitura de forma dissociada da realidade, o 

quanto pode ser inferido de tais testes quanto o desempenho de leitura de um texto no mundo 

real não possui muita valia. O ponto central de uma avaliação não é saber se seu avaliado e 

capaz de realizar uma boa prova e conseguir bons resultados, mas sim saber se o avaliado 

entendeu alguma coisa do que foi lido, se sua habilidade de leitura ou ainda se seu 

comportamento de leitura durante o momento do teste foi satisfatório e ele conseguiu 

compreender o que foi lido (ALDERSON, 2000). 

Como a habilidade de leitura é um processo abstrato, não sendo diretamente mensurável, 

precisa-se definir o construto de leitura.    

Construto é uma característica psicológica humana capaz de ser teoricamente definida, porém 

não diretamente dimensionada, tendo que, para ser avaliada, ser inferida a partir de evidências 

concretas (EBEL; FRISBIE, 1991 apud SCARAMUCCI, 2009). Em um teste, seja ele qual 

for e dentro de qualquer área de conhecimento, o que se busca valorar é o construto, 

normalmente um ou mais construtos. Para Alderson (2000), construtos são os principais 

componentes da teoria de avaliação e da relação entre estes componentes, que também são 

especificados por tal teoria. Testes devem ser desenvolvidos para acessar algumas habilidades 

específicas em separado ou integradas de alguma forma, de alguma forma eles farão parte do 

construto de leitura, porém operarão de forma diferente. 
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O construto pode ser definido de forma tênue como a habilidade de identificar, distinguir, 

comparar e avaliar evidências e opiniões. Também pode ser operacionalizado como a 

habilidade de distinção de inferências incorretas ou corretas numa questão de múltipla 

escolha, independente se o texto a qual se refere é curto ou longo, se é simples ou complexo 

(ALDERSON, 2000). 

Vale ressaltar que se trata de um conceito abstrato, onde o que se quer avaliar também é 

abstrato dentro de uma proposta de avaliação. O construto varia dentro de cada avaliação, 

dentro de cada objetivo sendo, portanto, um dos problemas de fazer sentido ou não em 

determinada pesquisa pois os pesquisadores não o definem e nem dizem com precisão como 

eles definiram seus construtos (ALDERSON, 2000). 

Os construtos derivam da teoria da mensuração de determinada habilidade, são teóricos, 

porém possuem habilidades práticas mas vale ressaltar que construtos errados trazem 

resultados equivocados nos ensinos, aprendizagens e nos testes.  Avaliações onde construtos 

irrelevantes são exigidos devem ser evitadas (ALDERSON, 2000). 

Construtos de leitura são baseados em um modelo onde os fatores relevantes que para a 

compreensão do texto são descritos e teoricamente justificados (ALDERSON, 2000). 

 

2.1 O que significa ser capaz de ler em LE 

 

Brown (2009, p. 224) afirma que “no aprendizado de língua estrangeira, a leitura é uma 

habilidade que o professor simplesmente espera que seus alunos adquiram. A leitura iniciante 

é apenas aquela mediana para um leitor na língua materna, porém é básica para seu aprendiz”. 

Para se ler em língua estrangeira faz-se necessário entender o que são “níveis de 

entendimento” e como o leitor faz para alcançar o que Alderson (20002) chama de “habilidade 

do leitor em compreender certos níveis”. Uma aproximação das habilidades de leitura acaba 

por cair no senso comum e influenciável por fatores externos e não pode ser ignorado no 

tratamento da natureza de leitura.   

                                                           
2 Despite all this problems, a skills approach to defining reading remains popular and influential and cannot be 
ignored in a treatment of the nature of reading. 
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Ainda para Alderson (2000)3, pelo menos parte do processo de leitura envolve provavelmente 

as diferentes habilidades de leitura e suas variáveis de forma simultânea, ocorrendo a 

sobreposição de tais habilidades. Não cabe aqui a diferenciação de altas ou baixas habilidades 

pois tais definições não podem se justificar na prática. É validado pelo autor que, no 

desenvolvimento da habilidade leitura, que o seu desenvolvimento está relacionado com o 

aumento da velocidade de leitura.   

A leitura é mais que o simples reconhecimento da palavra. Além da decodificação dos 

grafemas, palavras e sentenças, o entendimento de como essas sentenças operam para 

construir o texto  e produzir sentido, só é possível a partir da integração de todos esses 

conhecimentos com aqueles já pré-existentes no indivíduo, como, por exemplo, o 

conhecimento do assunto e do gênero, que é de ordem social. Tal processo de compreensão, 

no entanto, não é único para a leitura, sendo também a descrição do processo da audição. São 

habilidades linguísticas e não de leitura (ALDERSON, 20004).  

É fato que o processo de leitura não é de fácil entendimento e isso levou vários pesquisadores 

a tentarem entender e explicarem tal processo num conjunto de habilidades inerentes à leitura. 

Foram então propostos seis componentes gerais e áreas de conhecimento (GRABE, 1991): 

 
1. Habilidade automática de reconhecimento  
2. Conhecimento de vocabulário e estrutura 
3. Conhecimento da estrutura do discurso formal 
4. Conhecimento do que está por trás do conteúdo/palavra  
5. Avaliação e síntese de estratégias/habilidades 
6. Conhecimento metacognitivo e monitoramento de habilidades  

 

Como habilidade automática de reconhecimento, Grabe (1991, p. 379) traz como definição 

“aquela como ocorrida enquanto o leitor está não-consciente5 do processo e usa uma pequena 

capacidade de processamento”. 

Conhecimento de vocabulário e estrutura sintática é aquela crítica para a leitura, sem a qual é 

praticamente impossível o entendimento do que está sendo lido (GRABE, 1991, p.380). 
                                                           
3 [...] at least part of the reading process probably involves the simultaneous and variable use of different, and 
overlapping, “skills”. The division of skills into “higher” and “lower” orders, however tempting, does not seem 
to be justified in practice”. 
4 [...]Reading is essentially divided into two components: decoding (word recognition) and comprehension. […] 
as consisting of parsing sentences, understanding sentences in discourse, building a discourse structure, and the, 
integrating this understanding with what one already knows. This comprehension process, however, is not seen 
as unique to reading, but also describes the process of listening. In other words, these are linguistics skills, not 
reading skills. 
5 Unaware no original 
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Conhecimento da estrutura do discurso formal é fundamental para a compreensão do texto 

através da sua estrutura (GRABE, 1991). 

Conhecimento do que está escrito por trás do conteúdo/palavra influencia consideravelmente 

na compreensão da leitura, bem como o conhecimento cultural (GRABE, 1991). 

Avaliação e síntese de estratégias/habilidades se trata não apenas da compreensão do texto 

enquanto é lido bem como é feita a avaliação da informação presente no texto e esta é 

comparada/sintetizada (GRABE, 1991). 

Conhecimento metacognitivo e monitoramento de habilidades pode ser definido como aquele 

conhecimento sobre cognição e a sua auto-regulação. Conhecimento sobre cognição inclui o 

conhecimento da língua, reconhecimento de padrões de estrutura e organização, usando assim 

padrões de estrutura e organização bem como estratégias apropriadas para alcançar certos 

objetivos (GRABE, 19916, p. 380). 

Quanto ao construto de leitura para a habilidade de ler em língua estrangeira faz-se necessário 

que o conhecimento linguístico desta englobe o da primeira língua. O que não quer dizer que 

se busque acessar os conhecimentos ou habilidades da primeira língua, mas sim que o 

construto foque nas habilidades relevantes para a aquisição da segunda língua (ALDERSON, 

2000). 

 

2.2 O processo de leitura em Língua Estrangeira (LE) 

 

Há pelo menos dois tipos de processos mentais envolvidos na leitura - podem ser percebidos 

como antagônicos, mas na realidade são complementares -  e são conhecidas como 

ascendentes (bottom-up) e descendentes (top-down), culminando com a abordagem interativa 

(ALDERSON, 2000, p.16-18).  

 

A abordagem ascendente aborda o processo de leitura de forma que o leitor, em seu processo 

de aprendizagem, comece por reconhecer letras, depois palavras, sentenças, até que tenha 

compreensão do todo (BROWN, 2008). A crítica que Alderson (2000) faz a esta abordagem 
                                                           
6 Metacognitive knowledge may be defined as knowledge about cognition and the self-regulation of cognition. 
Knowledge about cognition, including knowledge language, involves recognizing patterns of structure and 
organization, and using appropriate strategies to achieve specific goals. 
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tradicional é que o leitor são apenas decodificadores passivos de uma mensagem sequencial 

num sistema gráfica-fonética-sintático-semântica, nesta ordem, necessariamente. 

 

Já a abordagem descendente, conceitualmente leva ao controle das estratégias de leitura para a 

compreensão, além é claro do desenvolvimento do chamado conhecimento prévio sobre o que 

está sendo lido, para que assim o texto possa ser compreendido (BROWN, 2008). Para 

Alderson (2000), este conhecimento é uma rede de informações localizada no cérebro, que 

age como filtro para tais informações. Assim, o leitor pode optar por acionar aquilo que é 

importante para ele enquanto efetua leitura, criando assim sua interpretação. O leitor aqui não 

é um mero veículo de decodificação de signos linguísticos, sendo, portanto, necessária sua 

participação ativa no processo. 

 

Contudo, ambas as abordagens possuem pontos fortes e fracos, não podendo ser aplicadas 

única e exclusivamente durante o estudo e definição da leitura. Sendo assim, há a abordagem 

interativa, onde cada componente do processo de leitura pode interagir com qualquer outro 

componente, seja ele ascendente ou descendente. O processo aqui é pensado para ser paralelo 

e não serial (ALDERSON, 20007). 

 

O modelo de Goodman, que é caracterizado como ascendente, tem o objetivo de  explanar o 

processo de construção de sentido, oqual requer o uso interativo da escrita e fala, sugestão 

sintática e semântica para a elaboração do sentido. Os leitores não são passivos 

identificadores de letras e palavras, mas construtores ativos na elaboração de seu próprio 

conhecimento. Goodman vê a leitura como um complexo processo de amostragem do texto 

através dos signos gráficos, previsão de estruturas gramaticais e sentido, confirmação  de suas 

hipóteses e correção das mesmas quando necessário à medida que os exemplos do texto 

seguem Goodman (1982 apud Alderson, 2000, p. 198).   

 
                                                           
7 In fact, however, neither the bottom-up nor the top down approach is an adequate characterization of the 
reading process, and more adequate models are known as interactive models, in which every component in the 
reading process can interact with any other component, be it ‘higher up’ or ‘lower down’. Processing, in fact, is 
now thought to be parallel rather than serial. 
8 Although Goodman’s model is often characterised as a top-down model [...], Goodman himself (1982) reject 
the label, and claimed that his model assumed that the goal of meaning is the construction of meaning which 
requires interactive use of grapho-phonic, syntactic and semantic cues to construct meaning. Readers are not 
passive identifiers of letters and words but active constructors of their own knowledge. He saw reading as a 
complex process of sampling the text for graphic clues, predicting grammatical structures and meaning, 
confirming the validity of the hypotheses advanced and correcting the hypotheses as necessary as text sampling 
proceeds. 
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2.3 A avaliação de leitura em Língua Estrangeira (LE) 

Habilidades básicas para a leitura recaem tanto na língua principal quanto na aquisição da 

segunda língua e são aquelas fundamentais e básicas para a leitura: o reconhecimento de 

símbolos do alfabeto, letras em caixa alta ou baixa, letras, fonemas e seus respectivos 

grafemas, pontuação, palavras. Ter tais habilidades significa que há letramento, que o 

aprendiz começou a ter a alfabetização, sendo fundamental para que possa ler e compreender 

o texto. Muitas vezes o aprendiz de uma segunda língua já possui alfabetização em sua língua 

materna; por vezes não. Sendo assim, faz-se necessário levar em conta tal fator, bem como 

problemas relacionados à idade, questões cognitivas devem ser levadas em consideração 

(BROWN, 2009). 

A avaliação de leitura em Língua Estrangeira (LE) é realizada através da leitura de textos 

longos9 como artigos científicos, notas técnicas, resenhas longas, pequenos contos10 e livros. 

A razão para esta categoria específica de leitura se dá pelo fato de que a análise do que foi 

lido neste tipo de texto normalmente envolve o processo de abordagem ascendente para o 

entendimento do texto e apenas uma ou outra estratégia descendente para a completa 

compreensão do texto (BROWN, 2009).  

Infere-se da avaliação de leitura discutida por Alderson (2000, p. 29-30): 

1. Testes que trazem assuntos de interesse dos leitores, que os interessa e que se 
relacionam ao seu portfólio acadêmico costumam despertar um maior 
interesse e uma leitura mais profunda dos alunos que um teste tradicional, 
insosso ou pior ainda, sem contexto. 

2. Os estudantes devem ser avaliados em habilidades relevantes e estratégias, 
onde os resultados possivelmente serão a base e o formato da diagnose e do 
perfil. 

3. Os estudantes devem ser encorajados a lerem textos longos a curtos bem 
como suas tarefas devem estar no mesmo nível de seus textos. As tarefas 
devem ser projetadas para serem realizadas no tempo disponível para tal e 
não desencorajar os estudantes devido ao seu grau de dificuldade. 

4. O conhecimento prévio deve ser reconhecido e influencia toda a 
compreensão, por consequência toda tentativa deve ser feita para dar 
permissão ao conhecimento prévio de facilitar a performance de escrita e não 
dificultá-la. 

5. Testes abertos permitem múltiplas interpretações sobre determinado assunto. 
6. Atividades em grupo devem ser elaboradas para a discussão e interpretação 

do texto pelos estudantes. Orientadas por pontos-chave pelo professor e 
discutidas as interpretações individuais bem como as reações ao objeto 
estudado. 

                                                           
9 Extensive reading, no original. 
10 Short stories, no orginal. 
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7. A leitura de textos longos não deve ser desencorajada pelos processos de 
avaliação. 

8. A importância da identificação de habilidades necessita ser explorada, o que 
significa que elas devem ser encontradas para que assim, possam ser 
avaliadas.  

9. Há, inevitavelmente, alguns contextos e testes onde é impossível a redução 
externa de motivação a um patamar mínimo e que haja também a satisfação 
do aluno. 

10. Similarmente, haverá ocasiões onde um teste integrado de habilidades de 
leitura e escrita não será possível ou desejável. Uma visão clara é necessária 
ao estudante quanto a habilidade de leitura para que seja feita da maneira de 
que haja uma menor interferência externa. 

11. A exploração faz-se necessária no caminho em que a síntese e a avaliação de 
habilidades/estratégias, bem como o conhecimento metacognitivo e, ainda o 
monitoramento de habilidades pode ser testado ou valorado. Tais testes 
devem ser elaborados de forma a abarcar os seis componentes de Grabe no 
processo de leitura. 

12. Acima de tudo, talvez, a elaboração de testes precise levar em consideração 
aquilo que se pretende refletir e assim, construir em cima disto o que as 
pesquisas mais recentes em leitura sugerem sobre o processo, não apenas no 
produto.  

 

2.4 O Exame International English Language Test System (IELTS) 

O exame International English Language Test System (IELTS) foi criado para preencher os 

requerimentos de conhecimento de Língua Inglesa para ingresso de estudantes não nativos de 

Língua Inglesa em universidades (ALDERSON, 2000). 

O teste de leitura em si não verifica as competências linguísticas do candidato de forma direta, 

porém busca avaliar o candidato através de textos gerais, testos de jornais, revistas, livros 

escritos de forma que o público geral compreenda, mas que são possíveis de serem 

encontrados na vida acadêmica (ALDERSON, 2000). 

Segundo Alderson (200011), este teste busca encontrar nos candidatos a habilidade de realizar 

um determinado número de tarefas, sendo que estas não foram elaboradas para serem testadas 

de forma independente ou isolada uma das outras. Os itens que fazem parte da prova de 

leitura buscam avaliar as seguintes habilidades: 

1. Identificar da estrutura, conteúdo, sequência de eventos e procedimentos 
2. Seguir instruções 
3. Encontrar ideias principais nas quais o autor do texto ressaltou 
4. Identificar o tema central ou o conceito 

                                                           
11 The test seeks to sample candidates’ ability to perform a number of tasks, although it is not implied that 
these can be tested in isolation or independently of each other. Such abilities amount to the construct that at 
least the original version of IELTS attempted to measure. 
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5. Identificar ideias no texto e as relações entre elas, probabilidade, solução 
causa, efeito 

6. Identificar, distinguir e comparar fatos, evidências, opiniões, implicações, 
definições e hipóteses 

7. Avaliação e evidência desafiadora12 
8.  Formular hipóteses partir de um tema central, conceito e evidência 
9. Chegar a uma conclusão através do suporte da evidencia da ideia principal  
10. Fazer inferências lógicas 

 

No IELTS são necessários saber como reconhecer as ideias principais e como localizar 

informações específicas; faça pesquisa no texto, analise a questão, volte para o texto e 

encontre a resposta; confira (WITT, 1997 apud ALDERSON, 2000). 

Outro ponto relevante no que concerne ao construto do IELTS é que neste exame, o estudante 

não é testado a ler um texto por prazer, mas sim a encontrar a informação de forma veloz e 

precisa. Da mesma maneira, o estudante precisa desenvolver maneiras de ler de forma rápida 

e eficiente, passando pela passagem, não lendo palavra por palavra, ler as instruções com 

cuidado e assim, buscar a informação requisitada, tendo assim tempo para chegar suas 

respostas e voltando para encontrar respostas daquelas que não há certeza. O estudante precisa 

analisar a questão para descobrir exatamente o que está sendo pedido, observando em qual 

pede informações gerais e qual se solicita alguma em específico. O estudante precisa localizar 

informações específicas e precisa saber onde encontra-las (ALDERSON, 2000). 

 

2.4.1 Descrição da Prova de Leitura do IELTS 

Há dois tipos de Exame IELTS: General Training e o Acadêmico13. Para o trabalho em 

questão, foi usado apenas o acadêmico. De acordo com a própria página do exame na internet, 

o teste de leitura possui 60 minutos. Este componente consiste num total de 40 questões, 

criadas para atender a uma vasta gama de habilidades de leitura. Tais habilidades incluem: 

“ler para o essencial, para as ideias principais, para detalhes, para superficialidade14, 

entendimento de argumentos lógicos e reconhecimento de opiniões, atitudes e propósito do 

autor” (IELTS, 200715). 

                                                           
12 Evaluating and challenging evidence. 
13 Academic no original 
14 Read for skimming, no original 
15 The Reading component consists of 40 questions, designed to test a wide range of reading skills. These include 
reading for gist, reading for main ideas, reading for detail, skimming, understanding logical argument and 
recognising writers' opinions, attitudes and purpose.  
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O teste IELTS acadêmico inclui três longos textos que abrangem de textos descritivos e 

pontuais a aqueles discursivos e analíticos. São retirados de livros, textos científicos16, 

revistas e jornais. São selecionados para um público que não é especialista na área em questão 

porém são apropriados para aqueles que almejam ingressar numa universidade ou procuram 

por alocação profissional (IELTS, 201717). 

 

Quadro 1: Descrição da prova de leitura do IELTS Acadêmico 

Formato do 
Exame 

Três textos para leitura com variedade de questões que usam um determinado número 
de tipos de tarefas  

Duração 60 minutos 
Número de 
questões 

40  

Tipo de 
tarefas 

São usados vários tipos de questões, escolhidas das seguintes: múltipla escolha, 
identificação de informação, identificação do ponto de vista/ideal, junção de 
informações, adequação de títulos, comparação  de características, conclusão de 
sentenças, conclusão de notas, completar tabelas,  conclusão de diagrama de fluxo, 
conclusão de diagrama de rótulos e respostas curtas a questões. 

Fontes Textos retirados de livros, trabalhos científicos, revistas e jornais e que foram escritos 
previamente para um público não especialista. Todos os tópicos são de interesse geral. 
Eles lidam com problemas que são de interesse, reconhecidamente apropriados e 
acessíveis para aqueles que farão a prova e que entrarão numa graduação ou numa pós-
graduação, mestrado/doutorado ou ainda que esteja em busca de colocação profissional. 
As passagens devem ser escritas numa vasta gama de estilos, como por exemplo a 
narrativa, a descritiva ou discursiva/argumentativa. Pelo menos um texto deverá conter 
detalhes de argumentação lógica. Textos devem conter material não-textual como 
diagramas, gráficos ou ilustrações. Caso textos contenham termos técnicos, um simples 
glossário deve ser fornecido. 

Respostas Os candidatos são instruídos a transferir suas respostas para uma folha de respostas 
durante o tempo destinado para o teste. Não há tempo extra para o preenchimento desta 
folha. Deve-se tomar cuidado ao se transcrever as respostas para a folha de respostas 
pois falhas na grafia e gramática serão penalizadas. 

Pontuação Cada questão vale um ponto. 
Fonte: British Council; IDP; Cambridge Assessment English (20171819). 

Para uma amostra de uma tarefa do teste, verificar o Anexo 3. 

  

                                                           
16 Journals no original 
17 IELTS Academic test - this includes three long texts which range from the descriptive and factual to the 
discursive and analytical. These are taken from books, journals, magazines and newspapers.  They have been 
selected for a non-specialist audience but are appropriate for people entering university courses or seeking 
professional registration. 
18 www.ielts.org/about-the-test/test-format-in-detail  
19 A tabela original consta no Anexo 1 do presente trabalho 

http://www.ielts.org/about-the-test/test-format-in-detail
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3 – METODOLOGIA 

Este estudo insere-se na área da Linguística Aplicada, mais especificamente no campo de 

Avaliação de Proficiência, e tem natureza exploratória e quantitativa. Ele é um recorte de um 

estudo maior sob a responsabilidade da Professora Dra. Vanessa Borges de Almeida, 

orientadora neste trabalho de conclusão de curso. 

Para o estudo em questão, onde o objeto de pesquisa são pessoas, há a necessidade do convite 

para a participação na pesquisa. Esta foi realizada através de alguns alunos dispostos a 

participar como assistentes de pesquisa onde eles entravam em sala de aula, explicavam a 

respeito deste projeto e entregavam aos alunos daquela disciplina um termo de consentimento 

de pesquisa (anexo 1) para que assim estes pudessem ler, assinar e datar o termo.  

 

3.1 Contexto  

A Universidade de Brasília (UNB), cujo funcionamento iniciou-se em 1962, possui 71 cursos 

presenciais distribuídos em seus quatro campi espalhados pelo Distrito Federal e uma 

movimentação diária de aproximadamente 50 mil pessoas em seu principal campus, o Darcy 

Ribeiro (UNB, 2017). Dentro da Universidade há o Instituto de Letras, a qual estão ligados os 

cursos de Letras – Inglês Bacharelado/Licenciatura, Letras Inglês – Tradução (Bacharelado) e 

Língua Estrangeira Aplicada - MSI (LEA) (UNB, 2017).  

O Curso de Letras da UnB busca a formação de professores de língua portuguesa (como 

língua materna e como segunda língua) e de professores de línguas estrangeiras, bem como a 

formação de bacharéis em língua portuguesa, línguas estrangeiras e tradução. A proposta 

curricular das habilitações em Letras privilegia os aspectos renovadores da formação de 

profissionais da língua/linguagem, deslocando a ênfase no significado dos conteúdos para a 

ênfase na significação e privilegiando a relação entre o objeto/matéria de ensino e os sujeitos 

do processo ensino-aprendizagem (UNB, 2008). 

• Sobre o Bacharelado em Letras Inglês e sua respectiva Literatura: a formação neste 

curso se dá através da aquisição de conhecimentos em teoria e análise linguística, 

formação em língua portuguesa ou na língua estrangeira objeto da sua habilitação, 

formação em teoria literária e na literatura específica da habilitação (UNB, 2008). 
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• Sobre a Licenciatura em Letras Inglês e sua respectiva Literatura: a formação na 

habilitação Licenciatura se dá pela mesma aquisição de conhecimento do Bacharelado 

pretendido com o acréscimo de formação na área pedagógica (UNB, 2008). 

• Sobre o Bacharelado em Letras Inglês – Tradução: a graduação em Letras-Tradução é 

voltada para a escrita e não para a tradução simultânea. Os alunos aprendem práticas 

de tradução (da língua portuguesa) e versão (da língua portuguesa para língua 

estrangeira) de textos gerais, literários, jurídicos, econômicos, técnicos e científicos 

(UNB, 2008). 

• Sobre o Bacharelado em Línguas Estrangeiras Aplicadas (LEA): os bacharéis desta 

área desenvolvem atividades relacionadas predominantemente à leitura e à produção 

de textos (incluindo-se atividades de revisão e editoração). O futuro profissional de 

língua/linguagem deve, ainda, desenvolver autonomia, discernimento e capacidade de 

refletir a respeito dos problemas com os quais vai se deparar em sua prática, para que 

possa construir alternativas teórico-metodológicas adequadas à realidade social com 

que irá se confrontar, no mercado de trabalho (UNB, 2008). 

 

3.2 Participantes 

Participaram da presente pesquisa 32 estudantes distribuídos em todas as habilitações de 

Língua Inglesa da Universidade de Brasília. Desta quantidade, 10 são da Licenciatura em 

Língua Inglesa, 03 são do Bacharelado em Língua Inglesa, 05 do Bacharelado em Língua 

Inglesa Tradução, 13 são do Bacharelado LEA e 01 de Língua Portuguesa e respectiva 

Literatura. 

As disciplinas escolhidas como referência para participação foram aquelas onde o objeto de 

estudo é a língua Inglesa, bem como ferramentas para a produção de textos, fala e leitura, 

sendo todas as disciplinas presentes tanto no início quanto no final do curso. A saber: 

Compreensão Oral e Escrita em Inglês, Expressão Oral e Escrita em Inglês, Fonética e 

Fonologia do Inglês, e Morfossintaxe da Língua Inglesa20. 

 

 
                                                           
20 Esta pesquisa faz um recorte da principal, onde foi realizado um simulado mais completo do exame, com 
prova de compreensão oral, escrita e entrevista oral do candidato. 
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3.3 Instrumentos e procedimentos de coleta de dados 

Para esta pesquisa usamos as respostas dos alunos a quatro perguntas de um questionário que 

objetivava conhecer o perfil do aluno de Letras. Este questionário foi enviado através de e-

mail fornecido pelo participante no termo de consentimento e dele, foram analisadas apenas 

quatro respostas para o presente trabalho. Tais perguntas tratavam de questões básicas como o 

curso do candidato bem como ano de ingresso, se o candidato já havia estudado inglês fora da 

escola regular ou se estudou em algum colégio de curso de línguas e, por fim, se o candidato 

já havia morado fora do país.  

 

3.3.1 A prova de leitura do IELTS Acadêmico 

Num segundo momento foi aplicado um simulado do teste de proficiência de leitura do 

IELTS Acadêmico. As provas foram versões antigas, de anos anteriores. Dentro do projeto 

maior conduzido pela orientadora deste estudo, foram realizadas as avaliações de 

compreensão oral e de leitura, bem como uma entrevista oral. Porém, para este TCC, analisa-

se apenas o resultado da aplicação da prova de leitura. As provas foram aplicadas durante três 

dias e horários distintos, sendo todas impressas. As correções das mesmas foram efetuadas 

pelos assistentes de pesquisa baseadas num gabarito, tendo havido a dupla correção e a 

checagem da correção por um terceiro.    

 

3.4 Procedimentos de análise  

A análise dos dados obtidos foi feita através de estatística descritiva, com análise de médias e 

porcentagens, mínimo, máximo, mediana e desvio padrão (DP).  Estes dados estatísticos são 

as chamadas Medidas de Tendência Central, são aquelas em que os valores estão próximos do 

centro de um conjunto de dados. (COSTA, 2005). 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As análises estatísticas foram realizadas com o programa Microsoft Office Excel 2016. Os 

resultados obtidos da avaliação de leitura dos alunos de Letras da Universidade de Brasília 

foram comparados entre si por meio das medidas de tendência central e estão expostos na 

tabela 1.  

Figura 1: Percentual total dos alunos participantes da pesquisa 

 

A quantidade total de alunos que responderam a prova escrita foi 32. Os maiores grupos desta 

pesquisa foram os de Licenciatura e LEA, seguidos pela Tradução e Bacharelado. A partir 

desta análise, o aluno de Letras Português foi excluído das estatísticas por se tratar de apenas 

um candidato. 

As tabelas 1 e 2 trazem os resultados gerais da avaliação, com base na pontuação do candidato 

e na faixa correspondente. A estatística realizada foi a descritiva, que nos permite descrever as 

amostras. Contudo tal análise por si não é suficiente para chegar a conclusões definitivas e 

que demonstrem se tais resultados são significativos ou não. 

 

Letras Licenciatura 
31%

Letras Bacharelado
9%

Letras Tradução
16%

LEA
41%

Portugues
3%

Percentual de Alunos participantes da pesquisa

Letras Licenciatura Letras Bacharelado Letras Tradução LEA Portugues
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Tabela 1: Proficiência em leitura com base na pontuação (score) 

n Média21 Mediana DP Mínimo Máximo 
32 25,5 27,5 9 7 38 

 

Tabela 2: Proficiência em leitura com base na faixa 

n Média Mediana  Mínimo Máximo 
32 6,0 6,5  3,5 8,5 

 

De acordo com os descritores na tabela geral direcionada aos usuários dos resultados do 

IELTS, pode-se afirmar que, em média (faixa 6,0) os participantes têm:  

“(...) mesmo com algumas imprecisões, o uso do idioma é efetivo, apesar de alguns usos 
inadequados e mal-entendidos. O candidato pode usar e entender uma linguagem mais 
complexa, particularmente em situações familiares”. 

Nas próximas análises buscamos compreender os resultados obtidos de acordo com o curso.  

A análise foi feita com base na pontuação (scores). Esta foi usada também para se calcular os 

resultados pois se trata de nota global e baseada em intervalos. 

Tabela 3: Proficiência em leitura por curso com base na pontuação (score) 

Curso Média Mediana DP Mínimo Máximo 
Letras Licenciatura 25 12 7,97 12 36 

Letras Bacharelado 20,5 15 12,61 7 37 
Letras Tradução 25,8 26 10,35 15 38 

LEA 28,3 31 8,97 8 37 
 

A faixa média e a faixa mediana por curso foi calculada posteriormente a partir da tabela 1. 

Isto porque a natureza dos resultados de faixas de proficiência é de variável ordinal. Nela não 

cabe a análise percentual. 

Tabela 4: Proficiência em leitura por curso com base na faixa22 

Curso Média Mediana Mínimo Máximo 
Letras Licenciatura 6,0 4,0 4,00 8,50 
Letras Bacharelado 5,5 4,5 3,50 5,50 

Letras Tradução 6,0 6,0 4,50 8,50 
LEA 6,5 7,0 5,00 8,50 

 
                                                           
21 Todos os valores foram arredondados para duas casas decimais 
22Houve apenas um candidato de Letras Português, que foi omitido da tabela 
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A análise dos resultados indica que não parece haver diferenças significativas de proficiência 

em leitura por curso; mesmo o LEA, que possuiu melhor desempenho nesta avaliação em 

comparação com os outros, não está muito distante dos demais. 

Como apresentado anteriormente, quando não separados por curso, os participantes têm uma 

proficiência em leitura em LE mediana típica da faixa 4,5 (Tabela 4). Quando separados por 

curso, há uma diferença considerável nas medianas entre os cursos. Os participantes dos 

cursos de Tradução e LEA têm proficiência mediana de faixas mais altas (6,0 e 7,0, 

respectivamente), em comparação com os de Letras Licenciatura e Bacharelado (4,0 e 4,5). 

Para entender o que tais resultados significam no contexto social dos cursos de Letras na 

Universidade de Brasília, é preciso voltar-se para a descrição das faixas e para o sugerido uso 

dos resultados do exame. A instituição responsável pelo IELTS distingue a necessidade de 

nível de proficiência para cursos de baixa e de alta demanda linguística. Ou seja, cursos que 

têm alta demanda linguística, requerem uma proficiência mais alta na LE23.  

Como todas as disciplinas nos cursos de Letras (licenciatura em inglês, bacharelado em inglês 

e LEA) são todas ministradas na LE desde o primeiro dia, todo o contato entre professores e 

alunos, e todos os trabalhos acadêmicos escritos e orais são realizados na LE, é desejável que 

os alunos desenvolvam uma alta proficiência durante o curso. Assim, percebe-se que estes 

participantes ainda necessitam de estudo da língua, algo que espera-se que o curso 

proporcione. 

Os dados calculados para a pergunta ano de ingresso estão apresentados na tabela 5. Nesta 

tabela os candidatos foram distribuídos com base no ano de ingresso no curso. 

 

Tabela 5: Proficiência em leitura por ano de ingresso com base na pontuação (score) 

Ingresso Média Mediana DP Mínimo Máximo 
2017 21 19 9,94 7 37 
2016 27,17 30 9,68 12 36 
2015 29,38 29 6,12 19 37 

2013/14 29 34 9,85 16 38 
 

                                                           
23 O Guia para uso dos resultados pelas universidades está disponível no anexo 3 do presente trabalho. 
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Tabela 6: Proficiência em leitura por ano de ingresso com base na faixa24 

Ingresso Média Mediana Mínimo Máximo 
2017 5,5 5,0 4,00 8,50 
2016 6,5 7,0 3,50 5,50 
2015 6,5 6,5 4,50 8,50 

2013/14 6,5 7,5 5,00 8,50 
 

Nesta análise, verificou que há impacto na proficiência em leitura com base no ano de 

ingresso. O ano onde mais se observa esta mudança, é entre o primeiro e o segundo ano, e a 

mediana mais alta, participantes que ingressaram em 2013/14, ou seja, após terem cursado 

pelo menos três anos do curso de Letras. Esses resultados apontam para o fato de que os 

participantes desenvolvem consideravelmente sua proficiência em leitura em LE durante os 

cursos de Letras Inglês (Bacharelado e Licenciatura, Tradução e LEA) na Universidade de 

Brasília. 

  

                                                           
24Houve apenas um candidato de Letras Português, que foi omitido da tabela 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção recupero as respostas das perguntas de pesquisa e trago uma última consideração.  

A pergunta geral, no que concerne ao nível de proficiência geral dos alunos, observou-se que 

o público estudado possui um conhecimento mediano da língua, com proficiência 6,5.   

Quanto às perguntas específicas: 

 

• A opção do curso/habilitação na universidade. 

Sobre a pergunta um, onde os estudantes estão separados por curso: a análise dos resultados 

indica que parece haver diferenças significativas entre os participantes por cursos. Os 

participantes oriundos dos cursos de Tradução e LEA apresentaram mediana entre 6,0 e 7,0 

enquanto aqueles dos cursos de Licenciatura e Bacharelado apresentaram mediana entre 4,0 e 

4,5. Entretanto, não foi realizado nenhum teste estatístico de significância. 

É relevante investigar os motivos para essas diferenças, (a) expandindo o número de 

participantes e (b) cruzando os dados de ano e curso. 

 

• Ano de ingresso no curso; 

Quanto à pergunta dois, o que se observou é que há impacto na proficiência em leitura em LE 

com base no ano de ingresso. O ano onde mais se observa esta mudança, é entre o primeiro e 

o segundo ano. Talvez tal fator ocorra devido à especificidade das disciplinas em língua 

Inglesa que o aluno de primeiro ano frequenta. No entanto, as razões para tais resultados 

fogem ao escopo deste trabalho. Essa é uma questão de pesquisa futura. 
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APÊNDICE 1 – Termo de consentimento de participação em pesquisa 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Mapeamento da proficiência linguístico-
pedagógica do aluno de Letras”, de responsabilidade da Profa. Dra. Vanessa Borges de Almeida, 
docente da Universidade de Brasília, e coordenadora do grupo de pesquisa Avaliação e Formação 
Docente (AVALIA), abrigado nesta universidade e certificado pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O objetivo desta pesquisa é mapear o 
desenvolvimento da proficiência linguístico-pedagógica dos alunos do curso de Letras – Inglês da UnB 
para informar decisões pedagógicas e curriculares relativas ao curso. Assim, gostaria de consultá-
lo(a) sobre seu interesse e disponibilidade para cooperar com a pesquisa. 

Você receberá todos os esclarecimentos necessários antes, durante e após a finalização da 
pesquisa, e lhe asseguro que o seu nome não será divulgado, sendo mantido o mais rigoroso sigilo 
mediante a omissão total de informações que permitam identificá-lo(a). Os dados provenientes de 
sua participação na pesquisa, tais como questionários, entrevistas e áudios ou vídeos de gravações, 
ficarão sob a guarda do pesquisador responsável. 

A coleta de dados será realizada em momentos estratégicos ao longo dos quatro anos do 
curso por meio de aplicação de questionários, realização de entrevistas e, principalmente, aplicação 
de simulados de exames de proficiência, incluindo tanto provas escritas quanto orais. É para estes 
procedimentos que você está sendo convidado a participar. Sua participação na pesquisa não implica 
nenhum risco.  

Para você, esta pesquisa poderá contribuir de forma direta: (a) permitindo-lhe conhecer as 
características de importantes exames de proficiência nacionais e/ou internacionais sem nenhum 
custo; e principalmente (b) oferecendo-lhe feedback objetivo quanto ao desenvolvimento de sua 
proficiência ao longo do curso.  

Sua participação é voluntária e livre de qualquer remuneração ou benefício. É importante 
entender que a pesquisa utilizará simulados de exames, o que significa que os resultados não serão 
oficiais e você não receberá nenhum certificado de agências internacionais. Ao assinar este termo, 
você concorda em participar da pesquisa. Entretanto, você é livre para recusar-se a participar, retirar 
seu consentimento ou interromper sua participação a qualquer momento. A recusa em participar 
não irá acarretar qualquer penalidade ou perda de benefícios.  

Se você tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, você pode me encontrar no 
Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET, nova ala), sala 96, ou me contatar pelo e-
mail borgesalmeida@unb.br. 

A equipe de pesquisa garante que os resultados do estudo serão devolvidos aos participantes 
por email, no formato de tabelas anônimas com a pontuação individual em cada prova, podendo ser 
publicados posteriormente na comunidade científica.  

mailto:borgesalmeida@unb.br
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Este projeto foi revisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de 
Ciências Humanas da Universidade de Brasília - CEP/IH. As informações com relação à assinatura do 
TCLE ou os direitos do sujeito da pesquisa podem ser obtidos através do e-mail do CEP/IH 
cep_ih@unb.br. Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) 
responsável pela pesquisa e a outra, com você. 

 

 

Profa. Dra. Vanessa Borges de Almeida 

Pesquisadora responsável (UnB – IL – LET) 

______________________________________________________________________________________ 

Sim. Eu quero participar.  

Nome completo do participante: _____________________________________   

Assinatura: __________________________ 

Email: ____________________________________________ 

Matrícula na UnB: ___________________________________  

 

Brasília, ___ de __________de _________ 

  

mailto:cep_ih@unb.br
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ANEXO 1 – Formato do exame IELTS 

 
 
 
 
 

IELTS Academic Writing description 

Fonte: British Council; IDP; Cambridge Assessment English (2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paper 
format 

 
There are two Writing tasks and BOTH must be completed. 

Timing 60 minutes 

No. of 
questions 

 
2 

 

Task types 

In Task 1, test takers are asked to describe some visual information 
(graph/table/chart/diagram) in their own words. They need to write 150 words in about 20 
minutes. In Task 2, they respond to a point of view or argument or problem. They need to 
write 250 words in about 40 minutes. 

 

Answering 

Answers must be given on the answer sheet and must be written in full. Notes or bullet 
points are not acceptable as answers. Test takers may write on the question paper but this 
cannot be taken from the examination room and will not be seen by the examiner. 
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ANEXO 2 – Amostra de texto e questões da prova de leitura do IELTS 

[Note: This is an extract from an Academic Reading passage on the subject of dung beetles. The 
text preceding this extract gave some background facts about dung beetles, and went on to 
describe a decision to introduce non-native varieties to Australia.] 

 
Introducing dung1 beetles into a pasture is a simple process: approximately 1,500 beetles are 
released, a handful at a time, into fresh cow pats2 in the cow pasture. The beetles immediately 
disappear beneath the pats digging and tunnelling and, if they successfully adapt to their new 
environment, soon become a permanent, self-sustaining part of the local ecology. In time they 
multiply and within three or four years the benefits to the pasture are obvious. 

 
Dung beetles work from the inside of the pat so they are sheltered from predators such as birds and 
foxes. Most species burrow into the soil and bury dung in tunnels directly underneath the pats, 
which are hollowed out from within. Some large species originating from France excavate tunnels 
to a depth of approximately 30 cm below the dung pat. 
These beetles make sausage-shaped brood chambers along the tunnels. The shallowest tunnels 
belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the 
branches of a pear tree. South African beetles dig narrow tunnels of approximately 20 cm below 
the surface of the pat. Some surface-dwelling beetles, including a South African species, cut 
perfectly-shaped balls from the pat, which are rolled away and attached to the bases of plants. 

 
For maximum dung burial in spring, summer and autumn, farmers require a variety of species with 
overlapping periods of activity. In the cooler environments of the state of Victoria, the large French 
species (2.5 cms long), is matched with smaller (half this size), temperate-climate Spanish species. 
The former are slow to recover from the winter cold and produce only one or two generations of 
offspring from late spring until autumn. The latter, which multiply rapidly in early spring, produce 
two to five generations annually. 
The South African ball-rolling species, being a sub-tropical beetle, prefers the climate of northern 
and coastal New South Wales where it commonly works with the South African tunneling species. 
In warmer climates, many species are active for longer periods of the year. 
 
Glossary 

1. dung: the droppings or excreta of animals 
2. cow pats: droppings of cows 
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Answers: 

 
6 South African 
7 French 
8 Spanish 
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ANEXO 3: O Guia para uso dos resultados pelas universidades 

 

Faixa Linguisticamente exigente Linguisticamente pouco exigente 
7,5-9,0 Aceito Aceito 

7,0 Talvez aceito Aceito 
6,5 Necessário estudo de Inglês Talvez aceito 
6,0 Necessário estudo de Inglês Necessário estudo de Inglês 
5,5 Necessário estudo de Inglês Necessário estudo de Inglês 

Fonte: Adaptado de IELTS (2017) disponível em: https://www.ielts.org/-

/media/publications/guide-for-institutions/ielts-guide-for-institutions-2015-us.ashx?la=en 

 


