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INTRODUCAO
0 objetivo deste trabalho 6 propor um formato alternativo pars uma prova de proficiencia em ingles, que tradicionalmente avaliava a compreensio da leitura através da tradugio.
A populagio desta pesquisa constitui-se dos alunos
de
p6s-graduagio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul(UNCE)
que prestam exame de proficiencia em leitura em lingua inglesa.
sac) aproximadamente 400 alunos que se apresentam anualmente pare
fazer o testa, qua acontece no final de cada semestre. Sua idade
media 6 27 anos. A maioria 6 falante nativo de portugués,
mas
alguns tem o espanhol como lingua materna. Todos tem curso
de
graduacio completo e estio matriculados num dos 29 programas de
p6s-graduacio da UFRGS. A amostra 6 formada pelos candidatos que
realizaram as provas de 27 de novembro de 1982, 25 de junho
de
1983, 26 de novembro de 1983'e 22 de setembro de 1984, aos quais
foram amlicados, respectivamente, o teste-piloto e o formato alternativo (19 e 29 versies e 39 versa°, revisada). Nio
foram
controladas as variiveis sexo e nivel sOcio-econdmieo.
Este trabalho esti organizado em 4 partes. Na 19, estabelece-se o construto tedrico adotado, tendo em vista leitura
testes de compreensio da leitura. Na 29, trata-se do teste-piloto, explicando-se sua construgio e aplicagio, bem como analisando-se os resultados obtidos. A anilise de necessidades e da situacio alvo 6 o assunto da 39 parte. 0 item 4 apresenta o formato alternativo e momenta os resultados da aplicagio de suas duas
primeiras versOes. Alem disso, justifica-se a criacao de sua 39
versa° (revisada) e analisam-se seus resultados.
PRINCIPIOS TEORICOS
Leitura

Para estabelecer o construto de leitura adotado nesta pes/LEA DO DESTERRO, 14 Semestre de 1985, p.11 a 30
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quisa, seguem-se os modelos cognitivos e psicolingdisticos de
leitura de Smith (1971) e de Goodman (1976a, b), bem como a estrutura do discurso de van Dijk e Kintsch (1977). Acredita-se
que cabe ao leitor proficiente saber adaptar suas estrategias de
leitura de acordo com seu objetivo, a tarefa, o tipo de texto e
o seu conhecimento sobre o assunto.
A tarefa de compreensio sera facilitada com o uso apropriado de processamentos "top-down" ou "bottom-up". No primeiro
caso, o leitor cria macro-estruturas, valendo-se de "frames" *;
no segundo caso, ele parte do material textual em nivel de detalhes, marcadores lingdisticos, pistas lingidisticas no contexto. Ainda pode ocorrer uso intercalado dos dois tipos de processamento, conforme necessirio
por motivos tais como: dificuldades lingdisticas e/ou no assunto, objetivo,
estratigia
prOpria de cada leitor.
A compreensio de leitura a vista como um processo ativo,
estabelecendo-se uma interagio entre leitor e autor, atravas do
discurso. Uma vez que se esti tratando do sujeito adulto, conta-se com o fato de que o leitor fluente usa estratigias, valendo-se das pistas encontradas no texto para ativar o processamento de informagio nio-visual. Essa e a contribuicao que ele
traz para o ato de ler e que se constitui do conhecimento
de
mundo e de assunto, de lingua materna e estrangeira e do prdprio processo de leitura. Enquanto le, o individuo estabelece
relocates entre as partes do discurso e e capaz de reter e resumer o conteddo do material lido. Todo esse processo a facilitado pela disponibilidade de "frames".
Em principio, a pigina escrita fornece so uma
pequena
parte da informagio necessária a compreensio. Widdowson (1979:
256) refere-se ao principio cooperativo, segundo o qual
os
significados nio existem explicitamente na lingua, mas devemser
inferidos das pistas textuais. Inferancia 6' um componente importante tambim para van Dijk e Kintsch (1977:64, 71):
gracas
ao "frame" do conhecimento geral que d leitor possui,
grande
parte da informagio pode ser deixada implicita no discurso.
* V. Meurer (este volume). (Ed.)
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Esses nitimos autores dedicam-se especialmente a estudar
como a informacao a processada durante a leitura. Suas pesquisas consideram o papel das estrategias empreaadas pelo leitor no
ato de compreensao, bem como a maneira como a mensagem a organizada no texto. Discutem o papel dos conceitos de micro e
macro-estrutura, de "frames" e esquema na construcao do significado, numa abordagem semantics dos mesmos principios
psicolingdisticos de Smith e de Goodman (Lima, 1983). A formagao de uma
macro-estrutura 5 orientada e favorecida p e 1 0 "frame"
do
leitor, que inclui seu conhecimento previo, suas experianciaS,
suas percepcOes, expectativas e objetivos.
A micro-estrutura 6 o nivel local do discurso, no qual a
estrutura das proposigOes 6 considerada isoladamente, bem como
suas relagOes. A macro-estrutura consiste num todo conexo
coerente por si mesmo, sendo o contelldo global especifico
do
discurso, ou o tema. Ocorre no momento da leitura e e responsevel pela possibilidade de resumir a informagao processada,
ou
seja, aquilo que 6 retido na memOria 6 organizado pela macroestrutura do discurso (van Dijk e Kintsch, 1977:67-70). A habilidade para compreender e reter um discurso na memOria 6 facilitada pela disponibilidade de um "frame" adequado que, inclusive, supera as possiveis deficiencies da organizacao do texto.
0 leitor eficiente 6 aquele que forma expectativas inteligentes com relagao ao texto, isto e, faz adivinhacOes
bem
informadas (Smith, 1973:188), valendo-se de seu carater redundante, do contexto e das restrigOes de secidencia da lingua para
predizer e imaginer o contend° do que esti por vir, a partir do
que ji foi processado (Smith, 1971:7, 20; 1981:25-6).
Procede
na leitura num ciclo constante de adivinhagOes no qual cria hipeteses e vai ao texto para testa-las, confirmando-as, refinando-as ou rejeitando-as, a fim de reconstruir uma mensagem
que
esteja de acordo com a mensagem que o escritor pretendeu transmitir (Goodman, 1973:23; 1976a:483; 1976b:498). Dina outra
caracteristica do leitor maduro 6 que ele 6 capaz de estabelecer
por conta prOpria por que, o que e como ler, determinando
significados pelos quais deve esperar e que pastes do
sao mais importantes (Grellet, 1981:3-4).
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os
texto

Nd presente pesquisa, supae-se que o examined° que for

considerado leitor proficiente desenvolva estratigias adequadas
a fim de tornar o processo do leitura bem sucedido dentro dos
seguintes niveis de compreensio: geral, de detalhee, de pontos
principals, busca de informed° especifica. Esses niveis ou estilos de leitura sio enfocados no formato alternativo proposto,
a partir da constatagio de sua necessidade.

Testes de empreensio de leitura

Um exame de proficiencia fornece a medida do desempenho
do aluno em tarefas que ele deveri realizar em outras ocasiiies,
que nio a situagio formal de sala de aula. Além disso, em vez
de relacionar seu desempenho ao de outros membros do grupo, hi
interesse em referir-se a um criterio pre-estabelecido como padrio de proficiencia, o qual a absoiuto (Glaser, 1963).
No caso da lingua estrangeira, medem-se as condigies que
o aluno apresenta de desempenhar tarefas especificas, independentemente de que tipo de instrugio previa, formal ou informal,
ele teve. E estabelecido um limite dentro do qual o individuo
e considerado proficiente. 0 modelo sociolingdistico de Munby
habilidades
(1981) afigura-se conveniente para deterndnar as
e serem incluidas no teste,a partir de informagOes sobre o tipo
de material, eventos, intensidade, dificuldades e niveis
de
exigencia no uso da lingua.
proposto
0 exame de proficiencia em leitura em ingles
nesta pesquisa pretende avaliar at que ponto o individuo domina as habilidades e estrategias que se consideram essenciais para o aluno de pós - graduayao. A situagio do teste e artificial
por natureza, mas procura-se colocar o examinando diante de um
conjunto de tarefas que seja o mais semelhante possivel ao que
ele encontra na vide real, quando le em ingles. Com isso, visase a avaliar sua competencia comunicativa, o que nao 6 tarefa
ficil (entre outros: Hymes, 1979; Canale e Swain, apud Weir,1981;
Carroll, 1980).
A consideragio do uso leva iquilo que Widdowson (1982:4)
um
chama de paradoxo: testes gerais/especificos. Se testarmos
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engenheiro atravg s de um texto de engenharia, fica muito
coail determiner ate que ponto o sujeito n go fez uso de seu
nhecimento esquematico (do assunto), em detriment° de conhecimento sistamico da lingua. Ego se podem classificar sujeitospelingua
lo sou conhecimento do assunto atrav g s de um teste de
de
(Alderson, 1981b:126-7). Mas, por outro lado, se o texto g
especialidade
alguma especialidade, nao usando a linguagem da
acadgmica (EA) estamos exigindo que o aluno desempenhe uma atividade que n go a natural para ele. Constata-se, assim, que
questionavel a atitude de satisfazer as necessidades especificas de cada especialidade
Outra dificuldade que surge g que nio se tem uma estrulintura descritiva do uso do discurso como se tem da forma
gdistica (Hughes, 1981:207; Widdowson, 1979:112). Uma solugio
trabalhar a partir das especificag ges de Munby (1981), criando testes especificos. No entanto, isso traz muitos custos para
1981:
construir, administrar, corrigir e interpreter (Hughes,
go
dos
resulde
acarretar
o
problema
de
extrapolag
208), algm
tados (Alderson, 1981b:129).

*

*

*

No formato alternativo de exame de proficiencia proposto
na pesquisa relatada neste artigo, implementou-se uma politica
de consenso para solucionar esses problemas. Quanto a dificuldade de optar por testes gerais ou especificos, selecionaram-se
uma
assuntos que, por seu teor academic°, interessam a toda
especifica
populag go de pas-graduandos, mesmo sem sex da area
de cada sujeito.
(falta de
Para contornar o segundo problema apontado
sistematizagio na descrig go do uso do discurso)
adotou-se o
procedimento de construir as quest ges de acordo com as
particularidades de cada texto. A partir das dificuldades
tipicas
dos alunos de pas-graduag go na leitura em inglas,
exploram-se
aqueles itens presentes nos textos e/ou escolhidos para o

me.
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exa-

Os estudos feitos sobre testes de proficiincia em lingua
mostram a existencia de uma alta correlagio entre testes

de

inteligincia tanto verbal como nao-verbal e testes de compreensao de leitura. A tendencia a consider5-los dois construtos di(entre
ferentes mas relacionados, pertencentes a um continuo
outros: 011er, 1979:2; Flahive, 1980:34-8; Vallmer, 1981:163).
Atualmente, pode-se afirmar que os resultados de testes de proficiencia em leitura sempre sac: influenciados pela capacidade
intelectual do individuo.
Um outro &Tim que merece atengio 6 o aspecto de

pro-

cesso e produto de compreensio de leitura. No exame de proficivisam
e'ncia que é objeto deste estudo, incluiram-se itens que
a ambos, corn anfase a habilidades consideradas relevantes.
A tendincia atual 6 privilegiar os processos atraves dos
quais o aluno atinge compreensio, ou seja enfase a dada a cognick no ato de compreender. Assim, a apontada a necessidade de
sobre
avaliar enquanto processo, visando a obter mais dados
areas de carancia e de proficiancia. Embora nao haja acompanhaemento posterior do aluno, no caso do exame de proficiencia,
xistem habilidades capacitadoras que correspondem a cada tarefa
ou de algumas
global e o aluno necessariamente faz use delas
ainda que inconscientemente.
delas
No entanto, Alderson (1981a:62-3) a de opiniao que
possivel o teste de proficiancia se interessar sa pelo produto:
uma vez que nao se sabe exatamente como o individuo atinge seus
fins, pode ser que testar habilidades capacitadoras seja perigoso, justamente por elas variarem de uma pessoa para outra, ou
de uma situacao para outra no mesmo sujeito. Mesmo assim, a fim
de validar um teste em termos de sua teoria (validade de constenha
truto) e extrapolar seus resultados, a necessario que se
uma idaia a respeito das habilidades que estao por debaixo
do
produto, ou seja, a preciso que se define o processo.
0 TESTE-PILOTO
0 teste-piloto desta oesquisa foi preparado de maneira
assistematica, ume vez que nao havia sido desenvolvida nenhuma
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analise de necessidades de modo formal. Os pontos de partddapara a elaboracao desse formato foram: a anilise de erros em exams de proficiincia com a mesma populagao, desenvolvida por Maciel (1980), o curso de Inglis Instrumental para alunos de Biblioteconomia preparado por Harbich (1981), experiincia
con
tunas de Inglis para Leitura e os principios teiricos clue norteiam o trabalho da equipe de Inglis Instrumental da UFRGS.
0 teste-piloto foi dividido em dues partes. Os 4 itensda
primeira parte se baseavam em um mesmo texto. Os examinandos deveriam seguir o desenvolvimento do assunto a medida que respondiam as perguntas, o que vem ao encontro dos conceitos de "frames" e esquemas. Na segunda parte do teste, os alunos recebiam
9 sumarios ("abstracts"), dentre os quais deveriam selecionar 2
para serem traduzidos. A escolha desse tipo de texto deve-se:
a) a seu carater macro-estrutural (Lima, 1983:68, 80); b)
ao
fato de sumarios apresentarem um discurso preprio, sintitico,
mais ou menos constante de uma publicagao para outra; e c)
necessidade que alunos de pis-graduacao tem de ler sumarios.
A fim de estimar a viabilidade das alteragies que
se
pretendiam implementer no exame de proficiincia, considerou-se
que um relacionamento entre os resultados das dual partes
do
teste-piloto seria positivo. 0 coeficiente de correlacao obtido
a partir dessa comparacao pretendia mostrar a associaceo entre
2 conjuntos de medidas tiradas dos mesmos individuos (Ebe1,1972:
296-303).
Portanto, nas figures que seguem, tratar-se-a
sempre
de relacionar os escores dos alunos na parte do teste que
foi
de traducao, medida tradicional, com os escores nas partes
desenvolvidas no intuito de achar forms mais viaveis de
tester
no contexto da UFRGS.
cursos
0 teste-piloto foi aplicado a 179 alunos de 22
de pis-graduagao da UFRGS. Os resultados foram analisados
considerando a divisao dos cursos em tres campos: Ciencias Hiolegicas (CB), Ciencias Fisicas e Matematicas (CFM) e Humantdades
e Ciencias Sociais (HCS). Tal divisao se justifica pelas proprias caracteristicas de cada area. Suspeitava-se de que dife17

rentes desempenhos. A anilise de necessidades e a anilise

da

situacio alvo desenvolvidas posteriormente confirm= ease ponto
de vista.
Os coeficientes de correlagio de Pearson (R), submetidos
a testes de significincia, obtidos de acordo com a metodologia
proposta por Snedecor 8 Cochran (1967:172, 433), sac: significativos e mostram que os resultados apresentam correlagao satisfatOria (Figura 1).

CB
CFM

-

R
N

=

R
N

=
=

0,78 **
45

0,68 **
62

=

HCS

-

R
N

=
=

0,69 **
72

GERAL

-

R
N

=
=

0,72 **
179

Figura 1 - Coeficientes R de Correlagao Entre Escores na 14 Parte e Escores na Tradugio (2a Parte) - Teste-piloto.
** = significativo para p < 0,01. N = no. de alunos.

Esses resultados sugeriam a possibilidade de se efetuarem mudangas macs profundas no formato do teste. Para
tanto,
intensificaram-se leituras e a etapa seguinte era desenvolver
a anallse da situagao alvo, antes de construir o formato alternative do exame de proficiencia. 0 objetivo era construir
um
exame de proficiAncia que respeitasse o continuo de niveis
de
compreensao, com questaes que visavam a testar compreensao geral, de pontos principais, detalhada e busca de informagaes especificas.

ANALISE DE NECESSIDADES E ANALISE DA SITUACAO ALVO
Uma anallse de necessidades fornece uma
especificagao
adequada do que deve ser ensinado e testado (Munby, 1981; Carroll, 1980; Mackay e Mountford, 1979:3, 6), determinando o que
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muda, para que e por que hi mudangas de comportamento no aluno.
e
No caso de uma lingua estrangeira, a partir de questionirios
entrevistas e considerando o uso da lingua na situacio alvo,
possivel ter uma ideia sobre o que a necessario para ease aluno (Mackay, 1979:21-7; Mackay e Bosquet, 1981). Chambers (1980)
necessidades
enfatiza a importancia de associar a anilise de
que tome o aluno como fonte a uma analise da situagao alvo;
essa Ultima que deve fornecer os dados para estabelecer as necessidades do sujeito no uso da lingua estrangeira.
Assim, iniciou-se o processo de aplicagao de entrevistas
e questionarios e analise da bibliografia uti.lizada nos cursos
e nas dissertacaes. Baseando-se em mode lo proposto por ' Mackay
(1979:24-7), construiram-se um formato de entrevista estruturada e dois de questionario. As entrevistas sexiam aplicadas aos
coordenadores; os questionarios, a professores e a alunos. Com
necessidades
isso, pretendia-se colher informagaes quanto as
do uso de ingles para estudantes e profissionais atuantes.
levantar
De uma maneira geral, as perguntas visavam a
informagaes quanto a:
de
necessidade de conhecer uma lingua estrangeira a fim
completar curso/disciplina;
escolha da lingua estrangeira para o exame de proficiancia;
proporcao de material em lingua inglesa no curso/disciplina;
tipo de material lido pelos alunos;
habito de os alunos recorrerem a tradutores;
nivel de conhecimento de ingles dos alunos;
nivel de leitura exigido (compreensao geral, de detalhes,de
especifica,
pontos principais, localizagao de informacao
posicionamento critico)*;
necessidade da lingua estrangeira para a atividade docente;
tipo de questao para exame de proficiancia*;
relevancia da atividade de leitura em lingua inglesa.
As entrevistas foram marcadas e realizadas na 1? quinzena de marco de 1983. Na mesma ocasiao, foi feito o levantamento
*Item interessante, pois nao é sempre que o entrevistador entra
em detalhes tecnicos da area de Leitura para Fins Acadamicos.
(Ed.)
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da percentagem de bibliografia em inglis exigida nas discipli-

nas, bem como da porcentagem de bibliografia em Inglis efetivamente utilizada nas dissertagOes de mestrado. Ainda no momento da entrevista, foram solicitadas as listagens de professores
alunos do curso, para distribuir os questionirios, com o

xin°

au-

de uma tabela de nilmeros randOmicos.
Através dos dados obtidos (ver Celia, 1983), foi possi-

vel formar um perfil da situagao real dos alunos de pOs-graduada UFRGS e de suas necessidades quanto

a utilizagio

da lin-

0 levantamento da bibliografia forneceu dados reds quanto ao uso do inglis em termos quantitativos, nos cursos
gua inglesa.

na confecgio das dissertagOes. Os questionarios e entrevistas
informaram sobre a qualidade do Inglis utilizado na p6s-graduagio e sobre o ponto de vista e expectativas de alunos e profissionais com relagio As caracteristicas do uso dessa lingua. Essee dados foram essenciais para que decisOes fossem
quanto

a

tomadas

construgao do novo teste.

FORMATO ALTERNATIVO
As mesmas bases do teste-piloto, acrescidas dos dados da
analise de necessidades e da situagao alvo foram o ponto

de

partida para a confecgao do formato alternativo. Dessa maneira,
pela primeira vez, o novo teste de proficiancia nao macs constava de duas partes. Achou-se mais conveniente deixar o aluno
trabalhar de acordo com o seu prOprio ritmo dentro de um limite
total de 2h30m1n. Esse procedimento favoreceu a que o aluno tomasse iniciativa quanto a que parte do teste resolver primeiro,
respeitando-se as suas estrategias ind1viduais e sua

maneira

pessoal de trabalho. 0 uso do dicionario foi permitido em toda
a prova, numa tentativa de preservar a naturalidade da tarefa.
Primelra e segunda versees
0 formato alternativo foi usado para construir dois exames

56 os textos mudavam em cada versao, mss a estruturagao

das questOes foi a mesma. A primeira versao fo1 aplicada a 247
alunos de 25 cursos. A segunda versao foi aplicada a 173 alunos
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de 25 cursos. Por ser testa exclusivamente de leitura em ingliS,
os alunos respondiam em portugues.
0 taste constou de 4 questOes, cada uma enfocando
uma
das atividades comunicativas apontadas pela anilise de necessidades e da situaoao alvo. Assim como no teste-piloto, havia um
anico texto, comum a todos os alunos, que seria usado para responder as tres primeiras questOes (Figura 2).
PRIMEIRA QUESTED
Leia o smario do artigo "SCIENCE wrra MICROPFOCESSORS FLEXIBILITY
IN AN INTERDISCIPLINAFff SCHOOL" a das cpgibs abaixo, mssinale aguela que
a
nelhor expressar a ideia central do texto. Passe a ma respostapara
grade que se enoontra na folha de respostas. (4 pcntce)*
flesiTh programs
Atravas dadiscipLinaEletrenicae Instrunentagio
veis sao introduzidos na Escola de Ciencias da Universidacb de Griffith
A Universidaee de Griffith ester tentando provar, atraviis de sua Esoola
de Ciencias, que todcs os aspectcs da vidamoderna incluem a discipli na cientifica da cmputagao.
A eencegao superior prepara cientistas eficientes na Universidade de
Griffith, &yid° ao carater interdisciplinar de sua Esoola de Ciencias.
Em carater interdisciplinar e de maneira flexivel, a Escola de Ciencias da Universid.acb de Griffith introduziu uma nova area de concentragao voltada para a omputagao.
SEGUNDA QUESTED
lath a introdpg'io do artigo "SCIENCE WITH MICROPROCESSORS:
a
FLEXIBILITY IN A INTERDISCIPLINARY SOKOL" (linhas 01 a 63). Marque
alternativa correta (apenas uma ester certa) Passe suas respestas Para a
grade que se enantra na folha de respostas. (26 pantos)
6) Na Linha 15, this purpose significa que o cbjetivo é:
departmentos de escolas de ciancias
vanguarda na pesquisa cientifica.
sofisticada tecnologia baseada emcmputadores.
ensino baseado em omputadores.
12)Na Linha 31, retraining significa:
retirada
retirando
retreinmento
retreinando
TERCEIRA QUESTED
Leiaosubtitulo "COURSE STRUCTURE AND DEVEUNNENT" (linhas 04 a
127) do artigo "SCIENCE WITH MICROPROCESSORS: FLEXIBILITY IN AN
perguntas
INTERDISCIPLINAret scrim" a fim de responder em portuguds Is
abaixo Quando o texto nap contiver a informaga.o solicitada, cologue nac
ester no texto". Escreva na folha de respostas. (10 pantos)
2) Qum pcee se associar ao Australian Institute of Physics?
6) Qua mcdificagEes foram feitas no cuniculo para a introdugao ea nova
area de concentracao?
Figura 2 - Examples de itens da 14 versao do formato alternativo.
*Otima idaia a de deixar ban claro para o candidate o valor de cada questao(Ed.).
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Decidiu-se pelo tomato de escolha multiple pare
as
questibes 1 e 2 (compreensio geral e detaihada, retpectivamente),
por suas vantagens em termos de facilidade e , objetividade
de

a adequado para
construto de leitura adotado, desde que exija capacidade de pensar e utilisar informagio nio visual (Ebel, 1972:1301-., A primeira questa° era um finico item de escolha meltipla.
A, segunda
questa*, inclula 26 itens de escolha matipla. A terceira quescorregio. Alem disso, ease tipo de questio

tio, testando a busca de informagOes especificas, constava

de

10 perguntas, as quail Unbent claramente uma Unica

resposta,

embora, is vexes, implicita no texto. Inclulram-se

perguntas

cujas respostas nao estavam no texto.
A fim de responder A Ouestio 4, o aluno tinha de escoiher 1 dentre 13 suarios para traduzir. Procurou-se
incluir
suarios que atendessem aos interesses e as especialidades
de
todds os cursos de pes-graduagio.
Essa a uma questa° de pontos principais em fungio do tipo de texto e do sistema de corregio adotado Nio foi
testada
equivalincia formal, mas conceptual, verificando-se o
sentido
foi preservado.
Tanto num caso como noutro, os resultados foram analisados a luz das medidas estatisticas de coeficiente de correlacio
de Pearson (r), coeficiente alfa de Cronbach (a), anilise
de
itens e distribuigio de freqfiencias.
Nos dois testes foram significativos os coeficientes

de
correlagao, o que indica que os aproveitamentos nos itens novos
e na traducio estavam medindo mais ou menos o nesmo
construto
(figura 3).
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1.? Versa()
CB
- R = 0,61 **
N= 100

CB

CFM

- R = 0,73 **
N = 72

CFM

- R = 0,50 **
N = 63

HCS

- R = 0,69 **
N = 75

HCS

- R = 0,63 **
N = 62

GERAL - R = 0,66 **
N = 247

Versao
- R = 0,31
N= 48

*

GERAL - R = 0,48 **
N = 173

Figura 3 - Coeficientes R de Correlagao Entre Escores nas Novas
Questaes Comunicativas Novas e Escores na Tradugio,
pare as 2 Versaes.
* = significativo para p < 0,05.
**= significativo para p < 0,01.
N = no. de alunos.

0 coeficiente
foi calculado (Cronbach, 1970:161) para
verificar a fidedignidade do instrumento. Os coeficientes obtidos nas dues ocasiOes atestam que os escores sao altamente consistentes:
primeira versao:
= 0,859
segunda versao:
= 0,855
Foi desenvolvida analise de itens para as tres primeiras
questees, de acordo corn metodologia proposta por Silveira
(comunicagao pessoal e 1980), obtendo-se os coeficientes de correlagao item total para cada item, que representam o seu Indite
de discriminagao. Todos os valores foram oositivos, embora alguns itens nao tenham discriminado de maneira satisfatOria. Tal
constatagao nao representa problema no presente caso, se forem
consideradas as ideias de Popham & Huskek (apud Carroll, 1980:
102-3)% Eles enfatizam a necessidade de que um teste
baseado
num criterio oriente-se exclusivamente por esse criterio,
sem
se preocupar com o indice de discriminagao atingido. Embora esses autores questionem a analise de itens para medidas basea-

ail

das num criteria acredita-se que tal procedimento a
deve ser aplicado. Se um item importante para o criterio
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nao

esti discriminando, pode-se tentar reformulá-lo para aumentar
seu indice de discriminagio, desde que ele continue testando a
mesma coisa.
Tendencias distintas se evidenciam a partir da observagio das figuras com as distribuigaes de fregiencias absolutas
das notas em X (itens novos) - figura 3 - e em Y (tradugio)
figura 4 - na primeira versio de exame*. Tanto X como Y apresentam uma tendincia a escores altos, mas os resultados estio
distribuldos de uma maneira mais regular em X, enquanto que
uma ascensio bruscasm Y.
(I) s

n•n•••=,

n•n

.1•n••n•
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0
7

z0
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3Z

3
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41

sous
Figura 4 - Distribuigao de freqdências absolutas (f) das notas
nos itens novos - X - do exame de proficiincia de
leitura em ingles para alunos de pOs-graduagao da
UFRGS de 25 de junho de 1983.

*Por limitagaes de espago, incluiram-se no presente artigo apenas as figuras referentes a primeira versao; as demais districonfiguragoes
buigaes de freqfiencias absolutas apresentaram
semelhantes. (Rota da autora)
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Figura 5 - Distribuiiao de freq66ncias absolutes (f) das notas
na traduce° - Y - do exame de profici6ncia de leitura em ingles pare alunos de p6s-graduacao da UFRGS
de 25 de junho de 1983.
construto
Esse fato pode vir a acentuaz a validade do
traz
proposto, uma vez que se acredita que o sujeito sempre
alguma contribuicao para a leitura--informacao nao-visual -mesmo numa lingua estrangeira que ele nao domina totalmente.Por
outro lado, a traducao parece apresentar dificuldades que nao
dita
estao relacionadas a compreensao de leitura cropriamente
de tal sorte que ou o individuo consegue se desempenhar
bem,
ou perde o controle sobre a tarefa.
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Terceira versio: revisada
A terceira versa° do formato alternativo foi aplicada a
198 alunos de 27 cursos de plis-graduag g o. Essa a uma versa° revisada, a partir da considerao g o de aspectos que pareciam nao
ester merecendo tratamento adequado, apesar de o formato alternativo ester apresentando resultados satisfatOrios Duas modificaciies foram introduzidas.
Um problema dizia respeito
,

a

primeira questa° das ver-

sOes 1 e 2, que visava a testar dompreensio geral. Sabe-se

da
discurso
as
em sua mente, no momento da leitura. Alem disso, a an g lise
a
necessidades revelou que 79% dos respondentes consideraram
relevancia desse nivel de leitura, sendo que 60% assinalaramesse nivel como o mais importante (ver Celia, 1983).
importincia de o aluno criar uma macro-estrutura do

mfiltipla escoDo modo como a quest g o era construida
lha pars decidir qual era a ideia principal do artigo a partir
de seu sumfirio ("abstract") -- a compreens g o dos detalhes era
exigida. Isso se devia ao fato de os distratores conterem
os
detalhes pouco significativos, ou seja, que nao retratavam
a
ideia central do texto. A alternative correta era a ideia global, mas o aluno necessariamente deveria perceber detalhes
ate
identificar o todo, ou seja, a macro-estrutura do discurso.
Uma vez que se usa um mesmo texto pare explorer diferentes niveis de leitura, pareceu dispens g vel incluir uma questa°
especificamente destinada a testar compreens g o geral. A fim de
ser coerente com o principio de "frames", acredita-se que
da
aluno que se desempenha bem em tarefas que exigem dominio
micro-estrutura tambem o tenham da macro-estrutura. Tal afirmacg o baseia-se no fato de que micro e macro-estruturas sao dois
niveis semfinticos que interagem.
Quanto a segunda questa°, de acordo com o construto
de
leitura adotado, procura-se abranger processo e produto de compreensio. Ao mesmo tempo, acredita-se que se deve averiguar ate
que ponto o aluno est& abordando o material em termos do sentido do discurso e nao da estrutura gramatical do texto.
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Tomavam-se palavras e unidades isoladas de sentido, bem
como sintagmas nominais e verbais que podiam ser fonte de difiparece
culdade pare o aluno menos proficiente. 0 problema que
ter surgido a que essas unidades de sentido estavam sendo trapara
tadas como unidades gramaticais. Ursa possivel explicacao
isso e o leitor adulto geralmente trazer uma formacao voltada
propara a analise do texto e nao do discurso. Desse modo, o
ecesso usado pela maior parte dos alunos para resolver, por
conic)
xemolo, uma questao enfocando o conceito semantic° de
atravas de referencia, era provavelmente perceba-lo como a unidade gramatical de pronome.
Alem disso, tomavam-se porcOes minimas do texto. 0 objeos
tivo da compreensao detalhada a que o aluno perceba todos
e depois consiga
detalhes significativos-- micro-estrutura
macrorelaciona-los para finer com a ideia geral do texto -estrutura. 0 que acontecia era que o aluno so via as unidades
gramaticais como itens discretos, nao estabelecendo a integrecao entre as partes p are ver seu sentido no texto como um todo.
Em vista desses dois problemas, alterou-se a estrutura
do exame. Retirou-se a questa° sobre compreensao geral, partindo do principio de que o leitor proficiente cria, internamente,
a medida que le, uma macro-estrutura do texto para poder desemda
penhar tarefas de diferentes niveis, relacionando elementos
micro-estrutura do texto.
Assim, se o aluno demonstra dominio da micro-estrutura ao
isso
responder adequadamente itens de compreensao detalhada,
significa que ele tambem domina o nivel de macro-estrutura, isto 6, da compreensao geral. Logo, deve ser um leitor proficiente.
Quanto ao segundo problema, decidiu-se tomar porcOesmaicr
res do texto, significativas em termos de compreensao de detadislhes. As possiveis dificuldades eram entao enfocadas nos
vertratores, por exeuplo, tratando sintagmas nominais como
com
bais, ao mesmo tempo que se incluiam aspectos de coesao
sireferencia e conetivos legicos. Testam-se virios elementos
todo
multaneamente, pois o discurso precisa ser visto como um
em qualquer nivel. Faz-se sentir a relevancia de se instaurar
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a integragao das pertes, mesmo porque at para responder a uma
questio que envolve uma Unica palavra o sujeito proficiente percebe o todo (figura 6).

PRIMEIRA QUESTED
leia as linhas 1 a 52 do artigo ENVIPCNENIAL SATISFIERS IN ACADEME
a fim de assinalar a alternative coneta (apenas um este correta), nas
quesb3es date. Passe suas respostas para a grade que se encmtra na
folha de respostas. (10 pontos)
1. Os resultados de estudcs scbre satisfaceo no trabalho (L. 3-6):

sio usados para tentar anenizar conseq0encias negativas.
servem aos enpregados para direcionar inplicacCes de ougportmnento.
sao ml aplicados porque zinimizam tentativas re nelhorar o ambiente de trabalho.
produzem tensao, reduzem essa satisfageo no trabalho e, em casos
extrents, levarn a varias forms de conportamento de fuga.
7. 0 cbjetivo dente trabalho e examinar o grau de satisfacio no trabalho
(L.25-28)
nas universidades americans a fim de identificar ce elerrentcs das
faculdades que estao satisfeitos e es que estao insatisfeitos em
funr,ao de suas atividades academicas.
entre o expo docente universiterio nos Estados Unidos, identificando elenentcs satisfatOrice e insatisfaterice nas atividades acacia-micas
entre as faculdades das universidades americans, a partir da identificapiodas atividades wade:micas comas quais alguns indivIduos
estao satisfeitos e outros, insatisfeitcs.
universitario nas faculdades dos Estadce Unidos, depois de iden tificadce os individucs omn es quais a faculdade este
satisfeita
e aqueles can os gnats a instituicao este insatisfeita.
Figura 6 - Exemplos de itens de verse() revisada do formato alternativo.
Em resumo, a verso revisada constou de tres questees: a
primeira, de compreensio detalhada, com dez itens de escolhanatipla; a segunda, de busca de informacOes especificas, com dez
perguntas; e a terceira, com 15 sumerios dos quais um deveriaser
escolhidos'para traduqao no nivel de compreensio de pontos principais*.
*A autora justifica esta afirmapeo, que a primeira vista surpreende, explicando que os criterios de corregao, mencionados
na
seccio Primeira e Segunda versa-es, visavam somente 'equivalencia
conceptual', nao formal. Esclarece, tambem que o sun:aria
funciona em nivel de pontos principais. Sentimo-nos obrigados
a
registrar aqui o nosso ceticismo a respeito. (Ed.)
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Os resultados da versao revisada do formato alternativo
foram submetidos as mesmas medidas estatisticas das dues versaes anteriores (Figura 7).

CB

-

R
N

0,59 **
74

R
N

0,70 **
64

-

R
N

0,68 **
60

GERAL -

R
N

0,67 **
198

CFM
HCS

Figura 7 - Coeficientes R de Correlagao Entre Escores nos Itens
Novos e Escores na Tradugao - Versao Revisada
do
Formato Alternativo.
** = significativo para p < 0,01.
N = no. de alunos.

0 coeficiente de Cronbach atestou a consistancia
dos
escores ( a = 0,862). A analise de itens e a distribuicao
de
freqflencias tambem mostraram as mesmas tendancias das versOes
anteriores.

CONCLUSAO
Em primeiro Lugar, a preciso considerar as limitagOes do
teste proposto quanto a seu carater comunicativo, ji que o aluno nao encontra questäes desse tipo na vide real, quando la em
ingress Um teste totalmente comunicativo envolveria, por exemplo, fornecer a cada aluno um peril:kilo° inteiro para que
ele
se decidisse por um artigo para leitura mais intensive, podendo
inclusive mudar de texto, se aquele nao the interessasse. Esse
procedimento acarretaria muitos gastos em termos de
recursos
humanos e materials para preparagao, aplicagio e correcao
do
teste. Na realidade, isso seria impraticavel na situagao atual
da UFRGS.
Além disco, a validade aparente de um instrumento
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com

tais caracteristicas seria totalmente nula, pois o aluno

neo

esperaria, em hipetese alguma, encontrar algo assim num exame
de proficiencia*. Enteo, adotou-se uma politica de consenso, no
sentido de que algumas caracteristicas da situacio alvo foram
preservadas:.os textos seo autenticos, retirados de periedicos
cocientificos; o aluno pode fazer escolhas, decidir por onde
mecar e que texto trabalhar, no caso da traduceo de sumerios,
tapodendo, inclusive, mudar de texto, se assim o desejar; as
sio
exirefas solicitam o use de habilidades que normalmente
gidas na vide real; a lingua materna e usada sempre que o aluno
produz respostas; e permitido o uso do dicionerio.
Resultados significativos foram alcancados ate aqui, com
. 5es do formato alternativo. As necesa aplicaceo das tres vers :
sidades e situacio real dos sujeitos foram detectadas e consideradas pare que o exame fosse o mais comunicativo possivel. Os
aspectos de validade de construto, de conteedo, concorrente e
aparente, bem como de fidedignidade tem sido satisfaterios. Os
indices de discriminaceo sec) significativos. Acrescenta-se ainda o fato de o formato alternativo ser pritico e econemico em
termos de construceo, aplicacio e correceo.
No entanto, neo se pretende afirmar ter encontrado
Santo Graal, usando a metifora criada por Upshur (1979:79-80)para ilustrar a busca de um instrumento perfeito para medir , proficiencia em lingua. De fato, tanto o Santo Graal como o teste
perfeito de proficiencia em lingua seo caracterizados pela ilusio.

*Isso num primeiro moment:), embora pudesse ser preparado antes.
(Ed.)
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