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RESUMO 

 

É sabido que a leitura é fundamental para o estudo. Considerando a 

importância dessa atividade no contexto acadêmico, especialmente na 

pós-graduação stricto sensu, esta pesquisa foi desenvolvida com a 

intenção de investigar a relevância da leitura em língua estrangeira (LE), 

principalmente a língua inglesa, no Programa de Pós-Graduação em 

Linguística (PPGL) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Como segundo objetivo de pesquisa, procuramos compreender se as 

demandas em leitura em LE, do contexto apresentado, coincidem com 

os aspectos avaliados nos testes de proficiência em leitura do 

Departamento de Letras e Literaturas Estrangeiras (DLLE) da UFSC, 

utilizado pela maioria dos discentes do PPGL para comprovar sua 

condição de leitura em LE, em cumprimento à exigência estabelecida no 

Regimento do Programa. Considerando o caráter descritivo e 

explicativo de natureza empírica desta pesquisa, a fim de alcançar 

nossos objetivos foram utilizados os seguintes instrumentos: a) 

Entrevistas de caráter narrativo e semiestruturado com os docentes do 

PPGL e com os professores que elaboram as provas de proficiência em 

leitura do DLLE, que geraram dados qualitativos e b) Protocolo de 

análise dos aspectos avaliados nos testes de proficiência, embasado nos 

construtos de testagem em leitura do exame PISA (Programme for 

International Student Assessment), com o qual foi possível obter tanto 

dados quantitativos como qualitativos. O método apresentado foi 

utilizado para testar a hipótese de que ainda que as perspectivas e as 

concepções dos elaboradores dos testes e dos professores da pós-

graduação possam coincidir, os aspectos e os níveis de leitura avaliados 

nos testes de proficiência não coincidem com o que é requerido em 

leitura em LE nas atividades de pesquisa e estudo na pós-graduação. 

Como vistas a complementar nosso primeiro objetivo, também foi feita 

uma análise quantitativa das referências em LE, especialmente o inglês, 

utilizadas nas teses e dissertações defendidas no PPGL no período de 

2015 a 2017 e das referências em LE, também com destaque para o 

inglês, utilizadas nos Planos de Ensino do PPGL dentro do mesmo 

período. Os resultados apontam que a leitura em LE, principalmente em 

inglês, exerce papel fundamental no PPGL, em maior ou menor grau, 

dependendo da área da Linguística, principalmente para acessar teorias e 

conceitos. Considerando os dados obtidos pelas entrevistas com os 

professores elaboradores do DLLE e as análises dos testes de 

proficiência, constatamos que os aspectos e níveis de leitura avaliados 

nos testes não coincidem com o grau de exigência dos docentes do 



 

 

 
 

 

 

PPGL em relação à leitura em LE. Deste modo, concluímos que a 

aprovação no teste pode não indicar uma condição de leitura em LE de 

mestrandos e doutorandos que seja suficiente às exigências do PPGL. 

 

Palavras-chave: Leitura; Leitura em língua estrangeira no contexto da 

pós-graduação em Linguística; Testes de proficiência em leitura. 



 

 

 

  

ABSTRACT 

 

It is known that reading is essential to study. Considering the 

importance this activity represents in the academic context, especially in 

the postgraduation level, this research was developed with the intention 

to investigate the relevance of reading in foreign language (FL), mainly 

the English language, in the Programa de Pós-Graduação em Linguística 

(PPGL) of the Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). As a 

second goal, we intended to understand if the FL reading demands, in 

the presented context, correspond with the aspects evaluated on the 

reading proficiency tests of the Departamento de Letras e Literaturas 

Estrangeiras (DLLE) of UFSC, an instrument used by the majority of 

the PPGL students to prove their competence in FL reading, in order to 

fulfill a requirement established on the PPGL Regulations (Regimento). 

In view of the descriptive and explanatory character of empirical nature 

of this research, in order to achieve our goals, we used the following 

instruments: a) Interviews, characterized as narrative and semi-

structured, with the PPGL professors and with the professors who 

develop the reading proficiency tests of the DLLE, which generated 

qualitative data and b) Protocol to analyze the aspects evaluated on the 

reading proficiency tests, based on the constructs of the PISA 

(Programme for International Student Assessment) exam, with which 

was possible to obtain both quantitative and qualitative data. The 

method presented was used to test the hypothesis that even though the 

perspectives and conceptions of the tests elaborators may coincide with 

those of the PPGL professors, the aspects and reading levels evaluated 

on the tests do not coincide with what is required on the research and 

study activities in the postgraduation. With the purpose of 

complementing our first goal, we also did a quantitative analysis of the 

bibliography in FL, especially English, used in thesis and dissertations 

defended in PPGL in the period of 2015 and 2017 and the bibliography 

in FL, also emphasizing the English language, used on the Lesson Plans 

of the PPGL professor during the same period. The results indicate that 

the foreign language reading, especially in English, exercises an 

essential role in the PPGL, on a high or low degree, depending on the 

field of Linguistics, mainly to access theories and concepts. Considering 

the data obtained on the interviews with the test developer professors 

and the proficiency tests analysis, we verified that the aspects and 

reading levels evaluated on the proficiency tests do not coincide with 

the degree of the demands of the PPGL professors regarding the foreign 

language reading. Thus, we conclude that the approval on the test may 



 

 

 
 

 

 

not indicate a FL reading condition which is enough to the demands of 

the PPGL. 

 

Keywords: Reading; Reading in foreign language in the Linguistics 

postgraduate context; Reading proficiency tests. 



 

 

 

  

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Níveis de proficiência em leitura, conforme 

ACTFL (2012) ....................................................... 

 

47 

Quadro 2 – Níveis de proficiência em leitura, conforme Pisa 

(2015) .................................................................... 

 

55 

Quadro 3 – Exemplos de questões do exame PISA ................. 59 

Quadro 4 – Exemplos de questões do exame TOEFL ............. 60 

Quadro 5 – Protocolo de análise dos testes de proficiência e 

indicações dos níveis de proficiência em leitura, 

conforme o PISA (2015) ....................................... 

 

 

70 

Quadro 6 – Resumo das tarefas cognitivas dos níveis de 

leitura de acordo com o PISA ............................... 

 

95 

Quadro 7 – Explicação de como foram classificados os níveis 

das questões dos testes do DLLE segundo as 

descrições do PISA ................................................ 

 

 

96 

 





 

 

 

  

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos temas, em números, encontrados 

nos textos dos testes de proficiência do DLLE ..... 

 

89 

Gráfico 2 – Gêneros textuais presentes nos textos-base das 

provas de proficiência em leitura do DLLE ......... 

 

90 

Gráfico 3 – Tipos textuais presentes nos textos-base das 

provas de proficiência em leitura do DLLE ......... 

 

90 

Gráfico 4 – Distribuição numérica do formato das questões 

dos testes de proficiência em leitura do DLLE ..... 

 

91 

Gráfico 5 – Apresentação quantitativa dos aspectos das 

questões dos testes do DLLE ................................ 

 

94 

Gráfico 6 – Distribuição numérica das questões em seus 

respectivos níveis .................................................. 

 

96 

Gráfico 7 – Porcentagem das referências em língua 

estrangeira utilizadas nas teses e dissertações do 

PPGL da UFSC ..................................................... 

 

 

100 

Gráfico 8 – Porcentagem das referências em língua 

estrangeira utilizadas nos Planos de Ensino dos 

docentes do PPGL ................................................ 

 

 

102 

 

 





 

 

 

  

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................ 17 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................ 25 

2.1 PROCESSAMENTO EM LEITURA ....................................... 25 

2.2 O PAPEL DO CONHECIMENTO PRÉVIO NO 

PROCESSAMENTO EM LEITURA ............................................. 34 

2.3 LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: TRANSFERÊNCIA 

DA HABILIDADE LEITORA DA LM PARA A LE ..................... 36 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LEITORES .................................... 41 

2.5 TESTAGEM ............................................................................ 43 

2.5.1 Conceito de proficiência .................................................. 43 

2.5.2 Características gerais de testes/exames de línguas ......... 49 

2.5.3 Testagem em leitura ........................................................ 54 

3 MÉTODO ..................................................................................... 67 

3.1 OS PARTICIPANTES ............................................................. 67 

3.2 COLETA DE DADOS ............................................................. 67 

3.2.1 Entrevistas com docentes elaboradores dos testes de 

proficiência e com professores do PPGL................................. 67 

3.2.2 Exploração dos testes de proficiência do DLLE ............. 68 

3.2.3 Levantamento das referências de teses e dissertações 

defendidas no PPGL ................................................................ 69 

3.2.4 Levantamento das referências dos Planos de Ensino dos 

docentes do PPGL .................................................................... 69 

3.3 INSTRUMENTOS................................................................... 70 

3.3.2 Entrevistas narrativas e semiestruturadas: Questões-guia

 .................................................................................................. 72 

3.4 CRITÉRIO DE ANÁLISE DOS DADOS ................................ 73 



 

 

 
 

 

 

3.4.1 Entrevistas ....................................................................... 73 

3.4.2 Testes de proficiência ...................................................... 73 

3.4.3 Referências de teses e dissertações e de Planos de ensino

 .................................................................................................. 73 

4 DESCRIÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS ............ 75 

4.1 ENTREVISTAS ....................................................................... 75 

4.1.1 Questões e análises das respostas do bloco 1:  Professores 

do PPGL ................................................................................... 75 

4.1.2 Questões e análises das respostas do bloco 2: professores 

elaboradores dos testes de proficiência do DLLE ................... 81 

4.2 TESTES DE PROFICIÊNCIA ................................................. 88 

4.3 REFERÊNCIAS UTILIZADAS NAS TESES E 

DISSERTAÇÕES E NOS PLANOS DE ENSINO ......................... 98 

4.3.1 Referências utilizadas nas teses e dissertações................ 99 

4.3.2 Planos de Ensino ............................................................ 101 

4.4 RESPOSTA AOS PROBLEMAS E HIPÓTESES DE PESQUISA

 .................................................................................................... 104 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................... 109 

5.1 IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DA PESQUISA ............... 110 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E INDICAÇÃO DE FUTURAS 

INVESTIGAÇÕES ...................................................................... 111 

REFERÊNCIA ............................................................................... 113 

 



 

 

17 

  

1 INTRODUÇÃO 

 

As instituições acadêmicas requerem, para ingresso ou 

permanência na pós-graduação stricto sensu, a comprovação de 

proficiência/suficiência1 em uma língua estrangeira (doravante LE2) 

para o mestrado e em duas línguas estrangeiras para o doutorado.  Nas 

palavras de Siqueira (2009, p. 17) “A comunidade acadêmica pressupõe 

que o conhecimento prévio de uma língua estrangeira habilitaria este 

candidato a se tornar um sujeito mais autônomo no que diz respeito à 

realização de sua pesquisa e ao material estrangeiro ao qual ele passaria, 

então, a ter acesso.” Para Divardin (2012), além de favorecer o acesso às 

publicações científicas, a língua estrangeira também viabiliza a 

publicação internacional das pesquisas brasileiras. 

Essa exigência sobre o conhecimento de um idioma estrangeiro – 

hoje contemplada nos Regimentos das instituições acadêmicas – tem 

suas origens no Parecer 977 de 1965 elaborado por Newton Sucupira, 

que intentava definir e regulamentar os cursos de pós-graduação no 

Brasil. Na época, os cursos stricto sensu eram praticamente inexistentes 

por aqui e o referido documento se pautava nos modelos das academias 

europeias e, principalmente, das norte-americanas. 

O conceito de pós-graduação contemplado no Parecer 977 de 

1965 era aquele no qual o mestrando e o doutorando tivessem uma 

                                                           
1Utilizaremos, neste trabalho, o termo “proficiência”, embasados em Hughes 

(2003), Scaramucci (2000, 2004), Siqueira (2009) e Divardin (2012) para nos 

referirmos aos testes, como sinônimo de “suficiência”, apesar de Wielewicki 

(1997) optar pelo termo “suficiência” por acreditar que este seja o termo mais 
adequado quando se trata de testes que medem apenas uma das habilidades – 

falar, ler, escrever e ouvir. 
2 Nesta pesquisa, serão utilizadas as siglas LE para denominar língua 
estrangeira, seja ela segunda língua (L2) ou não, uma vez que, para o nosso 

propósito, a distinção entre LE e L2 não é relevante. Outrossim, a língua 

estrangeira relacionada neste trabalho é o inglês, ou seja, os termos LE, “língua 
inglesa” e “língua estrangeira” também são, aqui, equivalentes, salvo quando se 

trata de citação direta de outros autores. Assim, optamos pelo termo LE por 

considerarmos ser este o mais adequado à situação de uso na pós-graduação: 

leitura para estudo. Esclarecemos também que os termos LM – Língua Materna 
e L1 – Primeira Língua, também são assumidos como equivalentes, designando 

a primeira língua de contato do sujeito, sendo também aquela usada em seu dia 

a dia. Apesar de optarmos pelo termo LM, algumas pesquisas que serão 
apresentadas aqui optam pelo termo L1. Nessas condições, manteremos o termo 

especificado na pesquisa. 
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formação científica sólida, reforçado pela afirmação de que, nessa etapa, 

o ensino não se destinava à educação de massa; outrossim “trata-se, 

portanto, de treinamento intensivo com objetivo de proporcionar sólida 

formação científica” (SUCUPIRA, 1965, p. 7).   

Partindo das afirmações de que ser proficiente, principalmente na 

habilidade de leitura em uma língua estrangeira, seja necessário à 

formação do pesquisador em nível de mestrado e doutorado, a situação 

não é tão simples para as universidades no que tange à seleção de alunos 

que tenham essa condição. Assim, não é uniforme a maneira como as 

instituições procedem na exigência da comprovação de proficiência de 

seus alunos ou candidatos.  

A título de ilustração, tendo realizado busca em algumas 

universidades brasileiras, identificamos que a Universidade de 

Campinas (UNICAMP), a Universidade de São Paulo (USP), a 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e a Universidade de Brasília (UNB) são exemplos de 

instituições que exigem essa condição já no processo seletivo, em 

caráter eliminatório, ou no ato da matrícula para ingresso nos Programas 

de Pós-Graduação em Linguística ou áreas afins. Já nos Programas da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), da 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) e da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), é requerida a comprovação durante o curso. 

Mesmo que a diferença em se exigir atestado de proficiência em 

LE no processo seletivo ou no decorrer do curso possa parecer uma 

questão simples e burocrática, essa situação traz implicações sobre a 

real necessidade dessa própria exigência. Ou seja, se o aluno já cursou 

um ano de seu mestrado, qual a razão para que este se submeta a um 

exame para atestar sua proficiência, quando se considera ser esta uma 

condição imprescindível para seu estudo? 

Esse impasse é evidente no estudo de Zanella (2003), cujo intento 

foi compreender a questão da proficiência nos Programas de Pós-

Graduação em Educação, bem como investigar a concepção de 

proficiência subjacente a esses Programas. Em entrevistas com 

coordenadores dos cursos pesquisados (total de 30 no Brasil), Zanella 

constata que, quando a proficiência não é exigida no processo seletivo, a 

verbalização de sua necessidade pode ser conflitante e evasiva. Esse 

conflito pode advir, segundo a autora, de situações nas quais os 

coordenadores dos cursos se veem compelidos em desligar do programa 

alunos que não conseguiram comprovar proficiência, em obediência ao 
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regimento, ao mesmo tempo em que constatam que esses alunos 

cumpriram com sucesso os outros requerimentos do curso. 

Lanzoni (2004), em sua pesquisa sobre o efeito retroativo da 

testagem de proficiência em LE no contexto da pós-graduação, verifica 

que algumas universidades optam por introduzir o exame de línguas 

estrangeiras, em caráter eliminatório, já no processo seletivo com o 

intuito de garantir que os ingressantes do Programa tenham condição 

leitora em LE desde o início do curso, o que beneficia seus estudos e 

evita situações embaraçosas, como o desligamento de alunos por não 

cumprimento das exigências em relação à comprovação de proficiência 

em LE. 

Em outro contexto de pesquisa, sobre o papel da língua inglesa na 

formação de mestres e doutores da UNIFESP (Universidade Federal de 

São Paulo), Iglesias (2006) constata que para os sujeitos investigados, a 

leitura em LE, apesar de ser tida como um quesito fundamental à 

formação do pós-graduando, é considerada por eles como um fardo 

quando requisitada como exigência formal nos programas de pós-

graduação. 

Na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), para o 

Programa de Pós-graduação em Linguística (PPGL) – foco desta 

pesquisa – esse requerimento é oficializado no Regimento do Programa 

(2011, 2018), segundo o qual o aluno deve comprovar proficiência em 

uma língua estrangeira no primeiro ano de estudo para o mestrado, 

podendo escolher entre os idiomas inglês, francês, alemão, espanhol e 

italiano. Para o doutorado, o aluno deve comprovar proficiência em 

mais uma LE até o segundo ano de estudo, sendo o inglês obrigatório 

nesse nível. O não atendimento a essa exigência implica o desligamento 

do pós-graduando. No documento, o inglês é citado entre as línguas 

requeridas para o mestrado e como língua obrigatória para o doutorado. 

A preferência pela língua inglesa nos cursos de pós-graduação 

também é observada em Siqueira (2009). Em sua pesquisa, realizada em 

uma Instituição de Ensino Superior – IES do interior de São Paulo3, a 

autora observou, por meio de entrevistas, que tanto coordenadores 

quanto alunos da pós-graduação acreditam que o inglês seja a língua da 

divulgação científica e, por isso, necessária à pós-graduação. Para 

Siqueira, essa predileção está associada a fatores históricos fortalecidos 

pela globalização.  Para Forattini (1997, p.1), o inglês é a “língua franca 

da ciência”, idioma esse que possibilita ao pesquisador transpassar a 

                                                           
3 A autora não revelou o nome da IES em sua dissertação.  
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barreira da comunicação nacional e dar visibilidade aos resultados de 

seu trabalho. 

Como foi dito, as exigências de comprovação de proficiência em 

LE se justificam pela necessidade de domínio de língua(s) 

estrangeira(s), a fim de acessar produções científicas que superam as 

publicações em língua portuguesa, algo considerado imprescindível na 

pós-graduação. O meio pelo qual mestrandos e doutorandos conseguem 

atestar essa competência é o exame de proficiência. Cada universidade 

estipula quais testes são aceitos para cumprirem essa exigência. 

Geralmente, testes padronizados como o TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language) e o IELTS (International English Language Test 

Service) são aceitos, bem como exames desenvolvidos na própria 

instituição acadêmica. Os exames/testes de proficiência constituem, 

assim, em um importante instrumento quando o assunto é a leitura em 

LE na pós-graduação. 

Na UFSC, a maioria dos discentes do PPGL comprovam sua 

proficiência submetendo-se ao teste do Departamento de Letras e 

Literatura Estrangeiras (DLLE), em processo de institucionalização, da 

própria universidade. Todavia, mesmo que considerados proficientes 

pelo resultado obtido no teste, são recorrentes os relatos de estudantes 

demonstrando incipiência na leitura de textos acadêmicos em língua 

inglesa e até resistência a ela.  

A partir dessa constatação, observada durante o contato da autora 

desta pesquisa com colegas do PPGL, formulou-se o seguinte problema 

de pesquisa: Em que medida a leitura em LE é requerida nos estudos das 

disciplinas e na produção acadêmica do PPGL? Em que medida as 

expectativas e as demandas de leitura em LE na pós-graduação 

coincidem com os aspectos avaliados pelos testes de proficiência em 

leitura? A fim de investigar tal problema apresentamos dois objetivos 

gerais: 1) Analisar o papel que a leitura em línguas estrangeiras tem 

exercido no contexto da Pós-Graduação em Linguística da UFSC e 2) 

Compreender as expectativas subjacentes aos exames de proficiência em 

leitura em língua inglesa, desenvolvidos e aplicados pelo DLLE/UFSC, 

contrastando-os com as expectativas e as demandas de leitura nesta 

mesma língua no Programa de Pós-Graduação em Linguística. 

Nossos objetivos específicos são a) identificar a ocorrência de 

referências em LE em disciplinas e em teses e dissertações defendidas 

no PPGL; b) reconhecer e descrever perspectivas docentes em relação à 

leitura em LE no PPGL; c) reconhecer e descrever perspectivas em 

relação à leitura e à avaliação em leitura em LE dos professores 
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elaboradores dos testes de proficiência do DLLE e d) examinar aspectos 

de avaliação nos testes de proficiência em leitura do DLLE. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados dois 

instrumentos, a saber: 1) protocolo para a análise dos itens dos testes de 

proficiência em língua inglesa, que considerará o nível de leitura 

exigido; e 2) entrevista de caráter narrativo e semiestruturado para 

conhecer as perspectivas e exigências de dois grupos de professores: dos 

elaboradores dos testes de proficiência do DLLE e dos professores da 

pós-graduação em Linguística em relação à leitura e à avaliação em 

leitura em LE. 

Os instrumentos citados serão utilizados para testar a seguinte 

hipótese: Ainda que as perspectivas e as concepções dos elaboradores 

dos testes e dos professores da pós-graduação possam coincidir, os 

aspectos e os níveis de leitura avaliados nos testes de proficiência não 

coincidem com o que é requerido em leitura em LE nas atividades de 

pesquisa e estudo na pós-graduação. Além dos instrumentos citados, 

serão feitas duas análises visando à complementação dos dados de 

pesquisa. Uma delas será a análise de teses e dissertações defendidas no 

PPGL nos últimos três anos – perfazendo doze por cento dos quinhentos 

e quarenta e nove trabalhos defendidos entre os anos de 1975 e 2017 – 

com o intuito de verificar a porcentagem de referências em línguas 

estrangeiras, principalmente em língua inglesa, utilizada pelos autores. 

Um outro levantamento será referente à porcentagem de referências em 

LE e particularmente em língua inglesa utilizadas pelos professores do 

PPGL nos Planos de Ensino de suas disciplinas nos últimos quatro anos 

(2015 – 2018). 

Esse intento de pesquisa se justifica, pois a exigência da língua 

estrangeira na pós-graduação é pouco discutida pela comunidade 

acadêmica, assim como não é explicado o conceito de proficiência 

subjacente a essa exigência. Em outras palavras, não há problematização 

desse requisito no sentido de promover discussões visando ao 

esclarecimento das razões dos mestrandos e doutorandos terem que 

comprovar proficiência em LE e, sobretudo, esclarecimento sobre os 

níveis e habilidades em língua estrangeira necessários para o estudo e a 

condução de pesquisa. 

A constatação da incipiência em relação à leitura em LE por parte 

dos pós-graduandos também é relatada em Divardin (2012, p. 22): “eu 

notava que havia alunos aprovados, situação nada incomum, com um 

conhecimento da língua inglesa bem aquém daquele desejado”. A 

referida autora realizou, em seu doutoramento, uma pesquisa com vistas 

à elaboração de um novo instrumento de testagem em LE para os alunos 
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ingressantes do curso de mestrado oferecido pela Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Seu questionamento inicial 

considerava a condição do exame anterior – que privilegiava uma 

compreensão mais geral do texto, focando nas estratégias de leitura – 

em avaliar o conhecimento da língua inglesa, levando em conta a 

influência do conhecimento prévio dos textos das provas ou das 

estratégias de leitura no acerto das questões. 

Wielewicki (1997) evidenciou a preocupação com a falta de 

pesquisas sobre testes de proficiência no Brasil. Segundo o autor, à 

época, a falta de pesquisas nacionais fazia com que a construção de 

testes de proficiência no Brasil fosse feita com base em experiências da 

área de Inglês para Fins Específicos, doravante “English for Specific 

Purpose – ESP”, em inglês. Em vista disso, pesquisas no âmbito 

nacional que tratam dessa temática, considerando o ambiente 

universitário brasileiro e suas necessidades subjacentes, podem oferecer 

subsídios para reflexões acerca da relação entre testagem de proficiência 

LE e as exigências de leitura em LE nos cursos de pós-graduação. 

Dentro do contexto apresentado, esta pesquisa tenciona amparar 

seus objetivos por meio da investigação do que significa ser proficiente 

em leitura em LE, conceito esse que acreditamos ser essencial ao 

entendimento de como a testagem pode se relacionar com a exigência de 

leitura em língua inglesa na pós-graduação. Convém, assim, 

salientarmos que esta pesquisa não tem a intenção de analisar a 

qualidade dos testes de proficiência desenvolvidos e aplicados pelo 

DLLE da UFSC. O papel que esses testes exercem nessa investigação é 

crucial, mas no sentido de que eles são o meio pelo qual os estudantes 

do PPGL comprovam sua aptidão para ler em LE. 

Considerando o exposto, contemplaremos nesta dissertação um 

referencial teórico que abarcará concepções sobre leitura, considerando, 

principalmente, os níveis e processamento e os percalços encontrados 

quando essa atividade é realizada em língua estrangeira. Abordaremos, 

também, questões referentes ao conceito de proficiência e como esse 

aspecto pode se relacionar com a exigência de leitura em LE na pós-

graduação. Em seguida, serão ressaltados perspectivas, critérios e 

construtos utilizados para a construção de instrumentos de testagem de 

línguas, focando na habilidade da leitura, por essa ser a habilidade na 

qual os pós-graduandos precisam comprovar proficiência em língua 

estrangeira. O referencial também servirá de base para a elaboração de 

nossos instrumentos de coleta de dados. 

No capítulo dedicado ao método, serão apresentados os 

instrumentos que utilizamos para atingir tal propósito. O capítulo da 
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descrição e análise dos dados mostrará os dados coletados sobre as 

referências dos trabalhos de conclusão de curso em nível de mestrado e 

doutorado, sobre as características dos testes de proficiência 

considerando os níveis de exigência das questões e sobre as perspectivas 

verbalizadas pelos dois grupos de professores entrevistados: professores 

do PPGL e professores elaboradores dos testes de proficiência. 

Dedicaremos a seção da discussão ao cruzamento dos dados 

levantados a fim de averiguar aspectos de compatibilidade entre o nível 

de exigência encontrado nas provas de proficiência do DLLE e nas 

demandas das Disciplinas do PPGL e o grau de relevância que a leitura 

em LE tem tido nesse contexto nos últimos três anos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Considerando nossos objetivos de pesquisa de analisar o papel da 

leitura em línguas estrangeiras no PPGL e de compreender as 

expectativas subjacentes dos exames de proficiência em leitura em 

língua inglesa utilizado pela maioria dos discentes do referido 

Programa, organizamos uma fundamentação teórica condizente com a 

área da Linguística na qual esta dissertação se abriga: a psicolinguística, 

de modo a abordar aspectos e características do processamento da 

leitura em geral e da leitura em línguas estrangeiras, com base, 

principalmente, nos seguintes autores: Leffa (1996), Gough (1976), 

Goodman (1998), Rumelhart (1977, 1997), Stanovich (1980), Samuels e 

Kamil (1998), Gagnè, Yekovich e Yekovich (1993),  Kintsch e Rawson 

(2013), Clarke (1979), Alderson (1984), Hulstijn (1991), Bernhardt, 

Bernhardt e Kamil (1984, 1995), Bossers (1991), Segalowitz, Poulsen e 

Komoda (1991). 

 De modo amplo, a leitura é, nesta pesquisa, considerada como 

um processo em que se tomam texto e leitor, com seus conhecimentos 

prévios e propósitos, em contato. Não são, portanto, abordadas 

perspectivas teóricas de caráter social relativas à leitura. 

Discorremos também sobre perspectivas acerca do conceito de 

proficiência, acerca de instrumentos de testagem em geral e de testagem 

em leitura, tendo como principais autores Bachman (1991), Scaramucci 

(2000) e Hughes (2003), esperando embasar nosso entendimento sobre 

o que significa uma atividade de leitura satisfatória, quais as 

especificidades encontradas quando essa atividade é executada em 

língua estrangeira, bem como o que testes de proficiência podem revelar 

sobre a competência4 em leitura.  

 

2.1 PROCESSAMENTO EM LEITURA 

 

Como nosso primeiro objetivo, neste referencial, é entender a 

leitura, apresentaremos, então, alguns caminhos teóricos cuja finalidade 

é descrever tal processo. De maneira mais holística, Leffa (1996) 

                                                           
4 Amparadas por nossas referências (STANOVICH, 1980; KINTSCH; VAN 

DIJK, 1983; PERFETTI, 2001; KINTSCH; RAWSON, 2013; PERFETTI; 

LANDI; OAKHILL, 2013), entendemos por competência leitora a condição do 
sujeito de processar efetivamente níveis inferiores e superiores de leitura, bem 

como de empregar estratégias adequadas à situação e aos objetivos. 
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descreve concepções em leitura por meio de definições restritas e 

interativas. Nas definições restritas, ler significa extrair significado, 

dando protagonismo ao texto; ou atribuir significados, atividade na qual 

o leitor é o principal agente. Em contraponto com as visões restritas, o 

autor define o conceito de interatividade, que não se restringe a apenas 

um dos elementos – texto ou leitor - mas sim um engajamento entre 

eles. 

As concepções de leitura, como as descritas por Leffa, são 

fundamentadas e concebidas por visões epistemológicas que tentam 

entender a linguagem e seu funcionamento. O behaviorismo, por 

exemplo, influenciou a ciência da linguagem durante a década de 

cinquenta, e como é sabido, fundamentava-se na premissa de como o 

estímulo – palavras impressas no caso da leitura – e a resposta eram 

associados. Posteriormente, a psicologia cognitiva redirecionou os 

estudos da linguagem para os aspectos como atenção, memória e outros 

processos cerebrais, assim como mais tarde, também os 

sociointerativistas levaram esses estudos para a esfera social 

(SAMUELS; KAMIL, 1998). 

A necessidade de compreensão desses processos favoreceu a 

elaboração de modelos de leitura. Inicialmente, os modelos tentavam 

explicar processos implicados nessa atividade com o intuito de prover 

informações com fins instrucionais. A maioria deles foi construída por 

meio de evidência empírica obtida em experimentos nos quais era 

observado o desempenho do leitor relacionando-o com sua competência 

(SAMUELS; KAMIL, 1998). A partir dessas evidências, estabelecia-se, 

por exemplo, que bons leitores tinham rapidez e acurácia no 

reconhecimento de palavras, nas relações sintáticas entre sentenças e 

utilizavam pistas textuais de maneira coerente. 

Segundo Kamil e Samuels (1998), alguns modelos consideravam 

a leitura em etapas, do nível inferior5 ao superior (GEYER, 1970; 

GOUGH, 1972; LABERGE; SAMUELS, 1974; SMITH; SPOEHR, 

1974 apud KAMIL; SAMUELS, 1998), também chamados de 

ascendentes (bottom up), ou do nível superior ao inferior (NEISSER, 

1967; GOODMAN, 1976; HOCKBERG, 1970; LEVIN; KAPLAN, 

                                                           
5 O nível de processamento inferior é constituído de processos como a 
decodificação, o reconhecimento de palavras e a computação sintática. Já o de 

nível superior contempla aspectos, como por exemplo, a formação de 

proposições a partir do material textual e a construção de inferências. 
(STANOVICH, 1980; KINTSCH; VAN DIJK, 1983; PERFETTI, 2001; 

KINTSCH; RAWSON, 2013; PERFETTI; LANDI; OAKHILL, 2013). 
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1970; KOLERS, 1972; NEVILLE; PUGH, 1976, 1977 apud KAMIL; 

SAMULES, 1998) denominados descendentes (top down). Sem 

detalharmos os diversos modelos desenvolvidos, apresentaremos a 

seguir o modelo bottom-up elaborado por Gough (1976) e o modelo top-

down elaborado por Goodman (1973, 1976, 1998).  

O modelo bottom-up preconiza que a leitura vai do nível inferior 

para o superior, ou seja, do reconhecimento das letras à compreensão do 

texto como um todo. Nessa perspectiva, a leitura se inicia com a fixação 

dos olhos na página impressa e com os movimentos sacádicos dos 

olhos. Essa movimentação ocular faz com que seja criado um padrão 

visual na retina, formando o que Gough chama de ícone. O ícone é a 

pré-categoria da imagem visual, constituído de linhas e curvas. Em 

outras palavras, esse seria um pré-reconhecimento das letras, sendo que 

o buffer6 icônico pode abarcar cerca de 17 a 18 letras. Após cada 

fixação, o ícone fica legível por aproximadamente 100 milissegundos e, 

então, o leitor prossegue para a próxima fixação. As letras são 

reconhecidas serialmente dentro do ícone. Elas devem ser mapeadas no 

léxico mental, formando palavras para daí fazerem sentido. 

Em relação ao acesso lexical, o autor cita duas hipóteses: a rota 

direta e a rota fonológica. Na rota direta, o acesso lexical é instantâneo, 

na rota fonológica, por sua vez, é preciso a participação dos 

componentes da vocalização. O argumento em favor da rota direta seria 

aquele que considera a natureza não alfabética da ortografia de 

determinadas línguas, levando o leitor a fazer associações arbitrárias e 

diretas entre palavras ortográficas e seus significados. No entanto, 

manter todos esses padrões no léxico mental é muito dispendioso, 

corroborando para o fato de que deve haver participação de uma 

representação acústica (rota fonológica) que auxilie no acesso lexical. 

A rota fonológica também explica o acesso de palavras em 

línguas cuja ortografia é irregular (caso do inglês), no qual o acesso 

direto, por padrões, é ineficaz.  Por isso, o autor se posiciona em favor 

de uma terceira hipótese, a da dupla rota de processamento paralelo, que 

agrega aspectos das duas rotas, na qual o léxico é acessado via 

informações fonológicas, sintáticas e semânticas. 

Retomando o desenvolvimento da leitura, o léxico acessado seria 

então depositado naquilo que o autor denomina “Memória primária”7, 

                                                           
6 Buffer é o lugar na memória de processamento temporário de informação 

(GOUGH, 1976). 
7 Memória primária, segundo Gough (1976) é um sistema de armazenamento 

capaz de estocar entre 4 a 5 itens verbais por período de segundos.  
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que possibilita a compreensão da sentença. Quando as palavras são 

processadas em sentenças, a estrutura gerada é direcionada a um sistema 

de memória com maior capacidade de armazenamento, chamada de 

“Lugar aonde as sentenças vão quando são compreendidas”8. Quando as 

sentenças vão para esse sistema, a memória primária é liberada para 

processar novos estímulos textuais. E assim a leitura prossegue até que 

todo material do texto seja processado e compreendido. 

Já no modelo top-down de Goodman, é apresentada a assunção 

de que “a leitura é um jogo psicolinguístico de adivinhações”, 

representativa de sua fundamentação. Nesse sentido, a premissa da 

leitura considera a testagem de hipóteses num processo descrito a partir 

de componentes e estágios do nível superior ao inferior. 

Esse modelo determinava que o trabalho do leitor consistia em 

formular hipóteses e testá-las com base nas informações que o texto 

oferecia. O processamento em nível ascendente se iniciava quando a 

hipótese começava a ser testada, então eram estabelecidos ciclos de 

processamento: reconhecimento gráfico de palavras; predição e 

antecipação dos insumos sensoriais; confirmação ou não confirmação 

das hipóteses feitas na etapa anterior; correção das inconsistências; e 

terminação da atividade leitora (GOODMAN, 1998). A terminação 

poderia ocorrer de maneira satisfatória ou não: o leitor teria ou não êxito 

em construir o significado do texto. Desta maneira, Goodman sugeria 

que quando havia problemas em um dos ciclos mencionados ocorreria o 

fenômeno chamado de curto-circuito, que poderia ser entendido como 

uma ruptura do processo devido a problemas de decodificação, sintaxe 

ou significado. 

Posteriormente, Rumelhart (1977,1997) propõe uma redefinição 

da leitura como um processo interativo e de processamento paralelo. 

Para ele, os modelos seriais, por serem diretivos, não consideram que há 

interação entre os processamentos de nível inferior e superior em uma 

relação de retroalimentação, ou seja, tanto os processos de nível inferior 

podem influenciar nos processos superiores, como também o contrário 

pode ocorrer. Essa retroalimentação é fundamentada por evidências 

extraídas de experimentos nos quais foram observados os efeitos da 

sintaxe na percepção do léxico (KOLERS, 1970; WEBER, 1970 apud 

KAMIL, SAMUELS, 1998), enquanto outros experimentos apontam 

para o papel do contexto na interpretação textual (RUMELHART, 

1977,1997). 

                                                           
8 Tradução nossa do termo “Place Where the Sentences Go When They Are 

Unnderstood – PWSGWTAU” 
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Nessa concepção, a leitura é então descrita como um processo no 

qual os conhecimentos ortográfico, lexical, sintático e semântico 

participam simultaneamente e são organizados e direcionados por um 

sistema chamado de centro de mensagem. Esse mecanismo, segundo 

Rumelhart, além de ser responsável por controlar tais conhecimentos, 

também os direciona de acordo com a necessidade. O centro de 

mensagem é responsável por testar hipóteses sobre o insumo linguístico 

recebido, confirmando-as ou não.  

Ainda nos modelos interativos, são importantes as contribuições 

do modelo de Stanovich (1980), denominado Interativo-Compensatório. 

É interativo por considerar a interação entre os processamentos 

inferiores e superiores e compensatório no sentido de que, quando há 

alguma deficiência em um dos processos, um processo compensa a falha 

de outro. Apesar de defender essa conjectura, o autor argumenta que é 

inadequada a afirmação de que os processos superiores podem suprir 

integralmente as deficiências dos processos inferiores. Este é o caso, por 

exemplo, demonstrado por evidências experimentais de que leitores 

menos habilidosos tentam driblar sua deficiência no reconhecimento de 

palavras utilizando excessivamente o contexto para obtenção de pistas 

de significado. O que ocorre é que essa estratégia é frágil e oferece 

riscos de interpretações errôneas. Essa afirmação é corroborada também 

por outros teóricos (KINTSCH; VAN DIJK, 1983; PERFETTI, 1984). 

Contemplando esse aspecto, Leffa (1996) estabelece que o 

reconhecimento de palavras, a integração de sentenças, a inferenciação e 

o conhecimento conceitual são essenciais para uma representação 

textual coerente e que dificuldades em um ou mais desses processos 

comprometem a leitura satisfatória. Nessa perspectiva, é afirmado na 

literatura que bons leitores conseguem ter um bom desempenho no 

processamento de níveis superiores, pois já automatizaram aqueles de 

ordem inferior (STANOVICH, 1980; KINTSCH; VAN DIJK, 1983; 

PERFETTI, 2001; KINTSCH; RAWSON, 2013; PERFETTI; LANDI; 

OAKHILL, 2013). 

Devido ao nosso objetivo de pesquisa, dentre os componentes da 

leitura aquele que mais nos interessa é o fator compreensão. 

Descreveremos então as concepções de Kintsch; Rawson (2013) e 

Gagné et al. (1993) para o entendimento desse processo. Kintsch e 

Rawson estabelecem que a compreensão do discurso – falado ou escrito 

– assemelha-se à percepção. O raciocínio analítico só é recrutado 

quando há falhas ou rupturas. Nessa assunção, os autores afirmam que a 

compreensão é, então, distinta da resolução de problemas, sendo a 
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leitura, concebida em níveis de processamento: microestrutura, 

macroestrutura, base textual e modelo situacional. 

Nessa perspectiva, a compreensão se inicia na combinação do 

significado das palavras para a formação de proposições. As 

proposições formadas são interligadas por elementos coesivos e dessa 

costura textual forma-se a microestrutura. É nesse nível de 

processamento que o leitor deve estabelecer relações anafóricas, ou seja, 

recuperar informações textuais através de referentes que podem ser 

sinônimos, pronomes ou a repetição de um mesmo conceito. A 

resolução de anáforas está relacionada à capacidade da memória de 

trabalho9 daquele que lê, pois ele deve guardar a informação conceitual 

na memória até que encontre um referente que se enquadre como 

substituto. Isso dito, a falta de sensibilidade a essas relações prejudica a 

compreensão na medida que o leitor não consegue formular as 

proposições textuais necessárias à formação da microestrutura. 

Após estabelecer proposições entre as sentenças, a leitura 

necessita fluir de modo a estabelecer relações com partes maiores do 

texto, como os parágrafos, o que constitui a formação da 

macroestrutura10. Uma maneira de se estabelecerem essas relações é por 

meio dos dispositivos de sinalização. No entanto, seria muito simplista a 

crença de que todo texto fornece tais sinalizações – o que não é verdade, 

segundo os autores. Além disso, na ausência delas há variedade na 

maneira com a qual os leitores detectam essas pistas textuais: 

observância da repetição de um rótulo conceitual e a ordem da sentença 

no parágrafo. Há, assim, uma tendência de relacionar a ideia principal 

de um parágrafo como sendo a primeira sentença. Ademais, a 

identificação dos tópicos mais importantes também pode ser 

influenciada pelo conhecimento prévio do leitor. 

Estabelecidas as proposições nas relações entre palavras, 

sentenças e parágrafos, o leitor começa a delinear uma representação 

mental do texto, a base textual. Quando forma a base textual 

adequadamente, o leitor teve êxito em compreender os conteúdos 

explícitos do texto. Porém, como é sabido, um texto não se constitui 

                                                           
9 Segundo Tomitch (2003) e Souza (2004), a memória de trabalho consiste em 

um sistema de memória no qual as funções de estocagem temporária e 
processamento se imbricam. Também se caracteriza por ser de natureza 

transitória e de capacidade limitada. 
10 As descrições das etapas, de modo sequencial, não significam que o 
processamento ocorra estritamente desta maneira, podendo os processos se 

entrecruzarem de maneira paralela. 
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apenas de conteúdo explícito. Para elaborar então o modelo situacional é 

necessário fazer múltiplas inferências, pois implica a formação de um 

modelo mental coerente daquilo que foi lido, integrando as informações 

apresentadas pelo texto e o conhecimento prévio trazido pelo leitor. 

Apesar de Kintsch e Rawson (2013, p.237) considerarem as inferências 

necessárias para a microestrutura e para a base textual, é na formação do 

modelo situacional que elas têm papel mais importante “as inferências 

são necessárias na construção da base textual (nos níveis micro e macro) 

e desempenham um papel crucial na formação de um modelo coerente 

da situação”. 

Basicamente, entende-se que fazer inferências significa preencher 

lacunas textuais que podem ser locais (anafóricas) ou globais 

(temáticas). As anafóricas dizem respeito à recuperação de termos por 

meio de sinônimos ou pronomes, sendo importantes para a formação da 

base textual no nível microestrutural. Já as temáticas devem ser 

construídas para que o leitor entenda, por exemplo, o tema de 

determinada história no nível macroestrutural. Também há inferências 

de ordem elaborativa, de síntese e de integração. As inferências 

integrativas podem ocorrer em nível local ou em nível macro. 

Desta forma, outro aspecto que distingue as inferências são os 

processos psicológicos diferenciados demandados ao leitor: as 

inferências podem ser de natureza automática ou controladas. As 

automáticas são menos onerosas (relacionadas ao processamento em 

nível inferior) e requerem associações simples, como o fato de uma casa 

possuir portas, já as controladas (relacionadas ao processamento em 

nível inferior e superior) requerem determinado grau de conhecimento 

prévio por parte do leitor e é nesse cenário que a disponibilização de 

conhecimento feito pela memória de longo prazo entra em cena. 

Mesmo que a construção de inferências seja essencial à leitura, 

Kintsch e Rawson (2013) ponderam que os leitores não as realizam o 

tempo todo, sendo “minimalistas’, ou seja, realizando-as somente 

quando necessário. 

Ainda considerando os aspectos de compreensão, abordaremos a 

visão de Gagné; Yekovich; Yekovich (1993). Esse modelo nos pareceu 

pertinente, pois relaciona os aspectos da compreensão aos tipos e 

gêneros textuais. Desse modo, os autores propõem que para ler o 

indivíduo deve fazer uso de dois tipos de conhecimento, o declarativo e 

o procedimental. Envolvidos nos saberes declarativos estão letras, 

fonemas, morfemas, palavras, ideias e tópicos. O procedimental, por sua 

vez, consiste na habilidade de se fazer uso do conhecimento declarativo. 
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Nessa perspectiva, os componentes da leitura são divididos em 

decodificação, compreensão literal, compreensão inferencial e 

monitoração da compreensão. No que diz respeito a questões objetivas 

nos ateremos aos componentes que se referem à compreensão, que os 

autores denominam compreensão literal e compreensão inferencial. 

Por compreensão literal entende-se aquela na qual o leitor 

constrói o sentido com as informações expressas pelo texto por meio do 

acesso lexical e do parseamento sintático. Para os autores, o acesso 

lexical é obtido através da ativação do estímulo do material de leitura 

(decodificação) no dicionário mental estocado na memória declarativa 

do sujeito. Também nesse processo são selecionados os significados 

pertinentes ao contexto textual onde a palavra se encontra. Após a 

identificação lexical ocorre uma conjuntura para a construção do sentido 

contido nas sentenças a partir das regras sintáticas da língua. 

A compreensão literal considera então a leitura de palavras e 

sentenças, o que comparado ao modelo de Kintsch e Rawson (2013), 

corresponde ao nível da microestrutura. Para Gagné e colaboradores 

(1993), esse tipo de compreensão é suficiente para ler textos cujo 

principal objetivo é a extração de informações e se materializam em 

gêneros como itinerário de ônibus, receitas culinárias, tickets de 

compras, entre outros. No entanto, há textos que exigem muito mais do 

que a simples extração de informações. Para estes, os autores salientam 

a necessidade da compreensão inferencial. 

Na compreensão inferencial incluem-se os processos de 

integração de informações, de sumarização e de elaboração. 

Exemplificando cada um deles, a integração compreende o 

relacionamento das ideias do texto conectando proposições 

estabelecidas no nível da sentença, entre as sentenças e entre parágrafos. 

Esse processo integrativo tem a característica de ser automático, apesar 

de que nem todas as integrações de ideias textuais ocorrerem desta 

forma. 

O segundo processo, a sumarização, consiste na formação da 

macroestrutura textual através do estabelecimento das ideias gerais do 

texto. A macroestrutura pode ser formada do nível do parágrafo para o 

nível do texto e o conhecimento de estruturas textuais e de gêneros são 

muito relevantes, na medida em que os leitores, por meio de suas 

experiências com textos, estabelecem esses esquemas e os relacionam às 

estruturas de gêneros e tipos textuais. A exemplo disso, os textos 

expositivos contêm uma composição estrutural que considera relações 

de causa e consequência, de comparação e de integração de fatos, bem 
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como a descrição destes. O leitor que conhece esta disposição textual 

tem mais sucesso na leitura de texto dessa natureza. 

O último processo, a elaboração, é aquele no qual o 

conhecimento prévio do leitor é mais representativo. Assim, 

compreende o mesmo processo envolvido na aprendizagem de 

conhecimentos declarativos, ou seja, o leitor deve relacionar o que está 

expresso pelo texto ao seu conhecimento prévio preenchendo lacunas 

para a formação de uma representação coerente do texto, o que se 

assemelha à formação do modelo situacional apresentado por Kintsch e 

Rawson (2013). Observa-se que os dois modelos apresentados não 

descrevem como se constrói o processo da leitura da mesma maneira, 

porém, é possível verificar que os caminhos apresentados para a 

compreensão são semelhantes no que diz respeito aos níveis de 

processamento. 

Além das considerações já tecidas, consideramos importantes as 

asserções de Paris, Lipson e Wixson (1994) sobre o comportamento 

estratégico do leitor, o que envolve os conhecimentos declarativos (o 

que), procedimentais (como) e condicionais (por que e para que). Nessa 

perspectiva, o conhecimento declarativo abrange o que o leitor sabe 

sobre a natureza da tarefa e as habilidades que ele possui para realizá-la, 

e o procedimental a maneira a qual realizará a tarefa. Já o conhecimento 

condicional é caracterizado pela escolha de determinados 

procedimentos, estratégias e habilidades, a fim de cumprir com uma 

meta de leitura. Um exemplo de uso do conhecimento condicional é a 

decisão do leitor em utilizar estratégias como skimming e scanning, no 

qual o objetivo de leitura é a razão da escolha dessas estratégias: se for, 

por exemplo, localizar uma palavra no dicionário, o scanning; se for a 

identificação do assunto do texto, o skimming. 

Buscamos, por meio desse referencial, entender a leitura e seus 

componentes e subprocessos, considerando que o leitor em língua 

estrangeira é, antes de tudo, leitor em sua própria língua e que 

problemas em leitura na LE podem decorrer tanto de baixa competência 

linguística quanto de baixa competência leitora (ALDERSON, 1984, 

2015; HULSTIJN, 1991; BOSSERS, 1991; BERNHARDT, 1984, 1991, 

1995, 2005). Entendemos também que os textos podem requerer níveis 

de leitura diferentes, impactando diretamente como se dá a 

compreensão, ou seja, nem toda a atividade de leitura requer processos 

superiores, mas a ausência desses processos em leituras que os exigem 

pode comprometer seu resultado. 

Daremos prosseguimento, abordando o impacto do conhecimento 

prévio na leitura. Consideramos esse tópico importante, pois tem 
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implicações no processo e no produto da leitura, principalmente quando 

nos referimos à leitura para estudo, como é o caso de nosso contexto de 

pesquisa. 

 

2.2 O PAPEL DO CONHECIMENTO PRÉVIO NO 

PROCESSAMENTO EM LEITURA 

 

Como anunciado, trataremos de como o conhecimento prévio 

pode impactar no processamento em leitura (PERFETTI, 1984; 

BERNHARDT, 1984; LEFFA, 1996; KINTSCH; RAWSON, 2013). 

Como foi exposto, a compreensão de textos ocorre através da 

construção de inferências. As inferências são produzidas na inter-

relação das informações do texto com o conhecimento prévio do leitor, 

seu ‘schema’. Assim dizendo, o grau de conhecimento prévio trazido 

pelo leitor provoca grandes diferenças no processo e no resultado da 

leitura. Nas palavras de Leffa (1996, p. 25): 

 
Para compreender um texto devemos relacionar os 

dados fragmentados do texto com a visão que já 

construímos do mundo. Todo texto pressupõe essa 
visão do mundo e deixa lacunas a serem 

preenchidas pelo leitor. Sem o preenchimento 

dessas lacunas a compreensão não é possível. 

 

Esses pressupostos advêm da Teoria dos esquemas, elaborada em 

1932 por Frederic Charles Bartlett, professor de Psicologia Cognitiva da 

Universidade de Cambridge. Os construtos dessa teoria tentam explicar 

como o conhecimento é adquirido, processado e organizado. Deste 

modo, Bartlett sugere que os seres humanos possuem conhecimentos 

genéricos em forma de estruturas mentais, denominados schemata 

(plural de schema). Essas estruturas já sedimentadas interagem com 

informações novas para gerar novos conhecimentos. Nas palavras de 

Leffa (1996), “os esquemas são estruturas abstratas, construídas pelo 

próprio indivíduo para representar a sua teoria do mundo” (LEFFA, 

1996, p. 35). Além disso, os esquemas não são estruturas isoladas. Eles 

se imbricam com outros esquemas formando uma rede. 

A teoria dos esquemas pode ser aplicada à aprendizagem de 

modo geral, tendo assim grandes implicações para a leitura. Em outras 

palavras, para compreender um texto, o leitor necessita saber além das 

palavras e da sintaxe. Ele deve acionar unidades maiores de sentido que 

vão mais adiante das informações expostas, que são acessadas através 
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do acionamento de seus esquemas. Isso dito “a capacidade de 

compreensão em leitura está, portanto, relacionada com a complexidade 

da estrutura cognitiva do indivíduo” (LEFFA, 1996, p. 28). 

Continuando, o acionamento dos esquemas é responsável pela 

atribuição de significado às palavras, pelo resumo mental do conteúdo 

do texto e pela seleção de informações mais importantes. Vimos que a 

compreensão envolve microestrutura, macroestrutura, base textual e 

modelo situacional (KINTSCH, RAWSON, 2013) e que esses níveis 

também podem ser compreendidos como compreensão literal e 

compreensão inferencial (GAGNÉ et al, 1993). Dado o exposto, em 

todos os níveis de compreensão citados há a participação dos esquemas: 

para a elaborar as proposições textuais na microestrutura, para perceber 

as sinalizações textuais que indicam ideias primárias e secundárias na 

formação da macroestrutura e para elaborar uma representação mental 

coerente do texto. 

Nessas considerações, se o assunto do texto não se encaixa no 

esquema trazido pelo leitor, o texto poderá ser decodificado, e suas 

proposições reconhecidas, mas não produzirá sentido adequado ou 

suficiente. Por exemplo, se o leitor se depara com uma leitura sobre 

plantação de tabaco, ele deve acionar seus esquemas sobre plantações, 

crescimento de plantas, ciclos e colheitas. Poderá haver informações 

novas no texto, porém, os esquemas do leitor devem prover ancoragem 

suficiente para que essas novas informações possam ser agregadas, isto 

é, relacionar-se ao conhecimento existente e expandir-se. Esses aspectos 

estão estreitamente relacionados à leitura para estudo, subjacente ao 

nosso escopo de pesquisa, pois na pós-graduação a atividade de leitura 

se volta para a apropriação e a construção de conhecimentos. 

Por essa razão, os instrumentos de avaliação em leitura devem 

refletir essa condição, propondo situações de leitura similares àquelas 

nas quais o candidato precisa atestar sua aptidão. Melhor dizendo, os 

testes não devem oferecer textos e questões objetivando a pura 

decodificação, pois esta não é a situação de leitura encontrada na esfera 

acadêmica. Em Bernhardt (1984), é afirmado que os testes que não 

consideram o conhecimento prévio perdem sua validade por ignorar um 

fator crucial na construção da compreensão. Nas palavras da autora:  

 
Uma tarefa de leitura que não considera a 

interação do conhecimento prévio trazido pelo 

leitor, não pode ser uma atividade de 
compreensão, mas sim uma tarefa para testar 

alguma sub-habilidade, como, por exemplo, 
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reconhecimento de palavras ou de estruturas 

linguísticas. (BERNARDT, 1984, p. 329). 

 

Como mencionado, o papel do conhecimento prévio na leitura é 

importante, pois toca na relação da leitura para estudo inerente à pós-

graduação, que é o contexto desta pesquisa, também por impactar no 

processo de testagem em leitura. 

Além de discorrermos sobre aspectos da leitura no geral, 

teceremos considerações acerca do processamento da leitura em língua 

estrangeira, postos nossos objetivos de investigar a leitura em LE no 

contexto da pós-graduação e de examinar aspectos da avaliação em 

leitura em LE nos testes de proficiência. 

Assim, a próxima seção será dedicada à discussão de perspectivas 

e hipóteses relacionadas à mudança do código linguístico e à 

transferência da habilidade leitora da L1 para a LE. 

 

2.3 LEITURA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA: TRANSFERÊNCIA 

DA HABILIDADE LEITORA DA LM PARA A LE 

 

Devido a sua complexidade estrutural e temática, os textos 

acadêmicos exigem um nível de leitura elevado para serem processados. 

Uma leitura baseada na decodificação ou no nível microestrutural não é 

compatível, uma vez que não possibilita o entendimento profundo do 

texto. No entanto, sabemos o quão é importante a automatização dos 

níveis inferiores para o acesso aos níveis superiores de leitura 

(KINTSCH; RAWSON, 2013). Nesse sentido, a automatização dos 

níveis inferiores implica o conhecimento das relações intralexicais, 

lexicais, sintáticas e semânticas apresentadas no texto, ou seja, o sujeito 

deve ter conhecimentos linguísticos suficientes da língua-alvo para que 

sua leitura possa atingir um nível fluente e acurado. O que acontece 

então quando ele se depara com uma atividade de leitura em um sistema 

linguístico diferente? Para responder tal questionamento recorremos à 

literatura que aborda a transferência da habilidade leitora para um 

sistema linguístico diferente. 

Isso é ilustrativo do contexto da pós-graduação. Supõe-se que 

sejam leitores em sua própria língua, pois foram admitidos através de 

processo seletivo para o programa que escolheram, e que, uma vez 

admitidos, são requisitados a ler em LE. Essa nova configuração da 

leitura não é uma simples troca de sistema linguístico, e pode, muitas 

vezes, ser subestimada. 
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A leitura é uma atividade fundamental na esfera acadêmica. Na 

pós-graduação, por exemplo, ela é requisito para aquisição de 

conhecimentos das disciplinas oferecidas, a fim de cumprir os créditos 

acadêmicos, assim como para a produção dos trabalhos de conclusão: 

dissertação e tese. Nesse contexto, também se inserem as leituras em 

línguas estrangeiras, principalmente a inglesa, que alguns pesquisadores 

da área do bilinguismo consideram ser a leitura a principal habilidade 

em uma L2/LE (BERNARDT, 2005; UPTON; LEE-THOMPSON, 

2001; ALDERSON, 1984, 2015). 

A partir da problematização do que é ler em L1 e ler em LE, 

Clarke (1979) conduziu um estudo que tencionava verificar 1) se a 

perspectiva psicolinguística sobre a leitura, como a de Goodman (1976), 

poderia explicar a performance de adultos leitores de LE.  2) Se a 

competência leitora em L1 se transferia para a LE. Segundo o autor, na 

época, havia falta de teorias que tentassem explicar o processamento da 

leitura em LE. 

O experimento utilizou como instrumento o protocolo verbal e a 

estratégia de preenchimento de lacuna textual cloze11, nos quais os 

sujeitos eram submetidos à leitura em L1 e em LE. O intuito era 

comparar o desempenho dos sujeitos lendo em sua língua materna e na 

língua estrangeira para que fossem observados aspectos de 

compatibilidade e diferenças em seus desempenhos. 

O estudo demonstrou que bons leitores em L1 se guiavam mais 

pelas pistas semânticas do texto, enquanto maus leitores se guiavam 

mais pelas pistas sintáticas, revelando assim que bons leitores tinham a 

característica de focar mais no significado. No entanto, quando a leitura 

se realizou em LE aqueles que demonstraram ser bons leitores na L1 

regrediram em suas estratégias utilizando mais as pistas sintáticas do 

texto, ou seja, direcionaram sua atenção para a microestrutura. Apesar 

dessa diferença de comportamento e procedimento, aqueles que 

demonstravam ser bons leitores na L1 também tiveram melhor 

desempenho na língua estrangeira. 

Em resposta às perguntas formuladas, Clarke (1979) chegou às 

seguintes conclusões em 1) Os modelos psicolinguísticos de leitura 

parecem descrever coerentemente os processos de leitura em L1 e em 

                                                           
11 Cloze: técnica muito utilizada em testes para aferição de habilidade leitora. 

Basicamente, consiste no preenchimento de lacunas textuais que foram 

removidas previamente. A distância entre uma lacuna e outra, bem como o tipo 
de insumo a ser preenchido geralmente é definido de acordo propósitos 

avaliativos (THORNBURY, 2003). 
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LE; “leitura não é um processo exato, mas sim parece ser um processo 

de levantamento de hipóteses, testando-as, confirmando-as ou 

rejeitando-as” (CLARKE, 1998, p. 119). 2) Parece ter havido 

transferência, pois bons leitores leram melhor tanto na L1 quanto na LE. 

Porém, apesar da observância de haver transferência da habilidade 

leitora, a proficiência linguística parecia ser determinante para que a 

transferência ocorresse. Com base nessas evidências, o autor formulou a 

denominada Hipótese do Curto-circuito (Short-circuit Hypothesis), isto 

é, em uma situação de leitura na qual o código linguístico é diferente, as 

estratégias dos leitores trazidas da L1 se “curto-circuitam” e sofrem um 

regresso. 

Considerando esse tema, Alderson (1984) formulou a seguinte 

questão: “Leitura em língua estrangeira: um problema de leitura ou um 

problema linguístico?”. As pesquisas posteriores procuraram obter 

respostas ao enigma proposto por Alderson. Uma delas foi o estudo 

realizado por Bernhardt e Kamil (1995) que visava consolidar 

evidências da Hipótese do Curto-circuito – renomeada de Hipótese do 

Limiar Linguístico12 (Linguistic Threshold Hypothesis) – bem como a 

da Hipótese da Interdependência (Interdependence Hypothesis). A 

Hipótese da Interdependência é, de certa forma, antagônica à Hipótese 

do Limiar Linguístico, pois estabelece que as habilidades em leitura são 

independentes das habilidades linguísticas e, por isso, são acessadas 

também de forma independente, quando o leitor assim desejar. 

O objetivo principal de Bernhardt e Kamil (1995) era similar ao 

de Clarke (1979): responder a dois questionamentos: 1) Qual a 

contribuição da performance em leitura em L1 para a performance em 

leitura em LE?   2) A habilidade em leitura em L1 contribui de forma 

distinta para a habilidade leitora em LE se considerada a quantidade de 

exposição na língua estrangeira? 

O experimento também foi similar ao de Clarke, no qual os 

sujeitos foram submetidos a testes de leitura idênticos (traduzidos), em 

sua língua materna (inglês) e na língua estrangeira (espanhol). Os 

indivíduos testados pertenciam à academia das Forças Armadas 

americana e tinham sido submetidos a um teste de proficiência em 

leitura na L1 para serem admitidos. Essa situação caracteriza os sujeitos 

envolvidos como adultos e com boa competência leitora. 

                                                           
12 Termo traduzido pela autora desta dissertação. 
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O grupo foi dividido de acordo com seu nível de proficiência na 

L213 (espanhol): iniciante, intermediário e avançado. Os resultados 

apontaram para uma variável entre 10 e 16 por cento à importância da 

competência leitora, enquanto a variável para a importância da 

proficiência linguística ficou entre 30 e 38 por cento. Os autores, apesar 

de explicitarem não terem chegado a uma conclusão precisa – que 

segundo eles seria imaturo considerando apenas a amostra analisada – 

admitem que os resultados confirmam tanto a Hipótese do Limiar 

Linguístico quanto a Hipótese da Interdependência. Eles indicam que 

melhores esclarecimentos deveriam ser obtidos por meio de novas 

pesquisas com um corpus maior. 

Outros estudos procuraram investigar a leitura em LE e suas 

relações com a leitura em L1, tendo como subjacência a proficiência 

linguística na língua estrangeira. Apresentaremos a seguir as 

contribuições de Segalowitz; Poulsen; Komoda, (1991) e Bossers 

(1991). Os primeiros autores conduziram um estudo com sujeitos 

adultos que tinham avançado conhecimento na LE, considerando o 

problema de que apesar desses sujeitos serem considerados fluentes nas 

quatro habilidades (escutar, falar, ler e escrever) apresentavam algumas 

diferenças disfuncionais na leitura em língua estrangeira quando tinham 

que fazer uso de certas habilidades ou quando submetidos a condições 

mais exigentes de leitura. Assim, o experimento investigou as 

características dessas discrepâncias no desempenho dos indivíduos 

testados. 

Os resultados apontaram para uma tendência de os sujeitos terem 

uma rapidez de trinta por cento a mais na leitura em L1 do que na LE, 

mesmo quando considerados proficientes. Os autores então concluíram 

que dificuldades em relação à fluência (ritmo) na leitura em LE podem 

estar relacionadas a problemas em um ou mais níveis de processamento 

da informação textual (identificação/reconhecimento de palavras ou 

integração global das informações) que, por sua vez, podem refletir as 

diferenças individuais na habilidade dos leitores. 

Na visão dos autores, o mecanismo de reconhecimento de 

palavras é capaz de funcionar isoladamente daqueles relacionados ao 

conhecimento prévio, pois são realizados por processos cognitivos 

diferentes. Melhor dizendo, a automatização dos níveis inferiores faz 

com que não haja sobrecarga no processamento dos níveis superiores, 

                                                           
13 Apesar de termos optado pelo termo “LE” para designar “Língua 
Estrangeira”, algumas pesquisas preferem a nomenclatura “L2 – Segunda 

Língua”.  Consideramos, todavia, os termos equivalentes. 



 

 

40 
 

 

 

como é o caso da integração de informações textuais. Por outro lado, os 

níveis superiores não são automatizados, uma vez que dependem de 

informações advindas de outros processos cognitivos. 

Em seu trabalho, Bossers (1991) concorda com as afirmações de 

Clarke (1979) de que bons leitores regridem em suas estratégias, ou 

seja, devido à deficiência linguística, sua habilidade leitora pode se 

tornar rudimentar ou básica. Em seu estudo, ele concluiu que o 

conhecimento linguístico na língua estrangeira é quatro vezes superior à 

competência leitora. Ademais, o autor pondera que quanto mais 

exigente for a tarefa de leitura, mais alto será o limiar linguístico na LE 

e que, todavia, o limiar linguístico14 de um leitor proficiente será menor 

do que aquele de um leitor menos proficiente. Concordando com essas 

afirmações, Bossers considera a hipótese de Alderson (1984) como 

sendo adequada na explicação desse impasse, pois indica que bons 

leitores na L1 só serão bons leitores na L2 quando alcançarem um limiar 

de adequação linguística. Além disso, Bossers argumenta que as futuras 

pesquisas deveriam considerar a complexidade da tarefa de leitura. 

Foi o que investigou Taillefer (1996) em um estudo sobre a 

transferência da habilidade leitora para a língua estrangeira 

considerando aspectos da complexidade da tarefa de leitura. O 

experimento analisou uma atividade tipo “scanning15” e outra que exigia 

um nível de compreensão mais profundo, ou seja, que exigia atenção 

aos detalhes do texto e a produção de inferências. O resultado 

apresentado demonstrou maior relevância para a habilidade leitora na 

atividade de “scanning” e maior relevância para o nível linguístico na 

atividade de leitura mais complexa. Isso é uma evidência de que bons 

leitores têm conhecimento mais acurado da estrutura textual de diversos 

gêneros e quando a tarefa requer apenas extração de informação, seu 

conhecimento prévio pode preencher as lacunas da insuficiência 

linguística. No entanto, quando a compreensão de um texto em LE 

requer que o leitor ultrapasse o conhecimento explícito, um nível 

linguístico adequado é de suma importância. 

Embora os autores citados e outros pesquisadores tenham 

procurado identificar fatores de transferência que diferenciam e 

interligam a leitura na língua materna e nas línguas estrangeiras, não há, 

ainda, segundo eles, evidências na literatura que possam indicar qual é o 

nível linguístico necessário para a transferência da habilidade leitora da 

                                                           
14 Nível de proficiência linguística. 
15 Estratégia de leitura na qual o leitor processa o texto somente com a intenção 

de localizar uma informação específica. 
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L1 para a LE. Diferenças na metodologia empregada nas pesquisas, nas 

condições dos leitores – diferenças de língua materna e nível de 

escolarização – podem levar a resultados distintos. 

Mesmo sem uma conclusão exata, essas constatações dão suporte 

a este trabalho, pois estão relacionadas ao nosso objetivo de investigar e 

comparar o nível de leitura em LE requerido nos testes de proficiência e 

na pós-graduação. Nesse sentido, por meio da análise dos testes 

poderemos verificar se as questões requerem apenas extração de 

informações – de que um bom leitor sem nível linguístico suficiente 

pode dar conta – ou se requerem um nível de compreensão mais 

profundo e que implica maior conhecimento linguístico. 

Dando continuidade, trataremos explicar no último tópico 

relacionado à leitura que consideramos importante neste trabalho: as 

características de leitores e aspectos inerentes a elas. Melhor dizendo, 

tentaremos sucintamente explicar o que caracteriza um leitor e uma 

atividade de leitura. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DE LEITORES 

 

Considerando que a leitura envolve, paralela e simultaneamente, 

processamentos ascendentes e descendentes, ou, de nível inferior e 

superior, problemas em componentes envolvidos nesses processos 

podem comprometer a compreensão textual. Os percalços estão 

geralmente associados a uma inabilidade do leitor em operar no nível da 

decodificação, do reconhecimento de palavras, da sintaxe, da produção 

de inferências ou da monitoração da compreensão (KINTSCH, VAN 

DIJK, 1983; PERFETTI, 1984; PERFETTI, LANDI, OAKHILL, 2013). 

Como já discutido, uma das diferenças individuais que 

distinguem leitores competentes dos não competentes é o grau de 

conhecimento prévio trazido para o ato da leitura. Outro aspecto na 

distinção de leitores é sua capacidade da memória de trabalho. Essa 

capacidade está relacionada à leitura, pois, para chegarmos à 

compreensão, temos que manter o material já lido na memória para 

poder integrá-lo às novas informações trazidas pelo texto. Assim, a 

schemata do sujeito congrega com sua capacidade de memória de 

trabalho à medida que favorece a integração das informações, ou seja, 

seu conhecimento prévio faz com que a interpretação seja construída 

mais rapidamente não atrasando o processamento. Além disso, a melhor 

capacidade de memória de trabalho habilita o leitor a operar com 
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porções textuais maiores, formando uma macroestrutura mais completa 

(TOMITCH, 2003). 

O papel da memória está relacionado a todos os componentes do 

processamento. Evidências apontam que o fator que mais distingue 

leitores habilidosos e não habilidosos é a capacidade de reconhecimento 

de palavras (KINTSCH, VAN DIJK, 1983; STANOVICH, 1980; 

PERFETTI, 1984). Parece não ser uma evidência tão sugestiva, 

considerando os diversos outros processos envolvidos na leitura, porém, 

os autores afirmam que o reconhecimento de palavras é crucial no 

desencadeamento dos processos de nível superior. 

Para Perfetti (2001), a seleção do significado de uma palavra 

ocorre em dois estágios 1) ativação geral, na qual a palavra é acessada e 

relacionada aos seus significados de maneira não seletiva, 2) seleção, no 

qual o significado apropriado é selecionado pelo contexto, eliminando-

se os não compatíveis. A partir dessa constatação, tem-se a hipótese de 

que leitores menos competentes têm dificuldades em estabelecer 

significado apropriado ao contexto onde a palavra se insere, bem como 

indecisão para eliminar significados irrelevantes. 

Desta forma, Perfetti (2001) assim como Kinstch e Van Dijk 

(1983), afirmam que apesar de os leitores menos competentes 

recorrerem com mais frequência ao contexto em busca de pistas textuais 

para atribuição de significado a palavras desconhecidas, são os leitores 

mais competentes que fazer um uso mais proveitoso do contexto. Dito 

de outra forma, o leitor que faz uso massivo do contexto para compensar 

insuficiências lexicais pode ser levado a erros de compreensão, quando 

as pistas oferecidas pelo texto são insuficientes ou irrelevantes. Essa 

relação estabelece que enquanto leitores competentes são bons 

decodificadores e têm um léxico mais abundante, leitores menos 

competentes tentam mitigar essa inabilidade pressupondo os 

significados lexicais. 

Outra incipiência demonstrada por leitores menos habilidosos é 

em relação à manipulação da sintaxe, que dificulta o mapeamento de 

pronomes no processo de referenciação. A falta de habilidade com a 

sintaxe, segundo Perfetti (2001), pode estar relacionada à prática 

insuficiente de leitura, uma vez que as construções linguísticas mais 

complexas estão presentes mais na escrita do que na fala. Ademais, a 

capacidade restrita de memória de trabalho – associada à baixa 

competência em leitura – obstrui o processamento de sentenças 

relativas. 

Nessa relação, o conhecimento pobre da sintaxe também é 

problemático no sentido de impedir o leitor de acessar de forma 
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satisfatória os conteúdos semanticamente complexos, que, de acordo 

com Kintsch e Van Dijk (1983), são expressos com a ajuda da sintaxe. É 

por meio da sintaxe que a comunicação se torna mais eficiente e suas 

pistas permitem o monitoramento da compreensão com a ajuda da 

memória de trabalho. 

A prática de leitura não favorece somente aspectos 

microestruturais. Leitores fazem uso de seu conhecimento sobre tipos e 

gêneros textuais, bem como aspectos de retórica para obter uma melhor 

compreensão. Nesse sentido, quanto mais assíduo16 o sujeito for em 

suas atividades de leitura, melhor ele desenvolverá seu conhecimento e 

poderá utilizá-lo em situações futuras. 

Procuramos compreender aspectos do processamento que 

diferenciam o desempenho em leitura e de como esses aspectos podem 

impactar tanto na situação de leitura proposta na pós-graduação quanto 

na situação de testagem. Assim, temos o objetivo de relacionar as 

habilidades em leitura aqui descritas com as habilidades requeridas nos 

testes de proficiência e nas disciplinas da pós-graduação. 

 

2.5 TESTAGEM 

 

Discutiremos agora aspectos de testagem. Antes de falarmos 

especificamente de testes de proficiência/suficiência em leitura, 

abordaremos conceitos de proficiência e caracterização geral de testes 

de línguas. Nesse arcabouço, também discorreremos sobre 

confiabilidade, mensuração e validade de testes. Além disso, as direções 

teóricas aqui tomadas irão embasar a construção de nossos instrumentos 

metodológicos (apresentados no terceiro capítulo desta dissertação), a 

fim de buscar alcançar nossos objetivos de pesquisa. 

 

2.5.1 Conceito de proficiência 

 

O conceito de proficiência permeia indubitavelmente os objetivos 

deste trabalho, pois um dos aspectos fundamentais para compreender 

como o resultado em exames/testes de línguas estrangeiras pode 

impactar no contexto da pós-graduação é entender o que se caracteriza 

como proficiência e, sobretudo, proficiência em línguas. Por sua vez, 

como esse conceito se imbrica nas relações da comprovação de aptidão 

linguística para fins de estudo. Em Scaramucci (2000) é demonstrada a 

                                                           
16 Praticante da leitura. 
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preocupação sobre como a noção de proficiência se insere no contexto 

do ensino/aprendizagem, podendo, muitas vezes, comprometer o 

processo de estudos ou limitar a generalização de resultados. Para a 

autora, proficiência pode ser 

 
[...] o resultado da aprendizagem, uma meta 

definida em termos de objetivos e padrões. [...]. 
Por sua vez, os objetivos e padrões definidores da 

proficiência podem ser usados como critérios para 

avaliar proficiência como um fato empírico, ou 
seja, o desempenho efetivo de um indivíduo ou 

grupo de indivíduos. (SCARAMUCCI, 2000, 

p.12). 

 

A proficiência pode ser considerada em termos absolutos ou 

relativos, chamados por Scaramucci (2000) de uso não técnico e 

técnico, respectivamente. No uso não técnico (proficiência absoluta), o 

usuário da língua é classificado como proficiente ou não proficiente, 

como exemplificado na escala17 a seguir. 

 

(0)--------------(1)--------------(2)--------------(3)-------------- 

                  Não proficiente ←    →Proficiente 

 

Já no uso técnico (proficiência relativa), não há limiar que separa 

ser ou não ser proficiente, mas especificações como “menos” ou “mais” 

proficiente. Desta maneira, a escala para a proficiência relativa tem uma 

configuração diferente, ou seja, pode se relacionar a propósitos e 

situações de uso da língua: ser proficiente para comunicação do dia a 

dia, ou para ler um texto acadêmico, como exemplos. 

 

(0)--------------(1)--------------(2)--------------(3)-------------- 

Nível de proficiência → 

 

Divergências sobre os termos “suficiência” e “proficiência” 

permearam o estudo de Divardin (2012). Em busca de uma justificativa 

que indicasse o uso mais adequado de um dos termos, a autora 

prosseguiu com indagações aos professores da instituição de seu 

contexto de pesquisa e a especialistas na área de avaliação em LE. Deste 

modo, quando solicitados a definir a escolha pelo termo “suficiência” 

                                                           
17 Escalas retiradas de Scaramucci (2000, p. 12). 
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(utilizado, na época, para designar os testes de LE na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, campus Ponta Grossa), os 

profissionais do Departamento de línguas que desenvolviam os testes 

não tinham uma justificativa sólida para tal escolha, verbalizando, por 

exemplo, graus de dificuldade e indicando que os testes de suficiência 

seriam mais “fáceis” que os de proficiência. 

Os termos proficiência e suficiência também geravam, segundo a 

autora, discrepâncias entre os campi da UTFPR. Alunos concluintes do 

mestrado do campus de Ponta Grossa não conseguiam validar o exame 

de suficiência prestado nessa instituição quando tentavam prosseguir 

com seu doutoramento no campus de Curitiba, onde era requerido o 

certificado do qual constasse o termo proficiência. 

Continuando, nas palavras de Divardin (2012, p. 95), 

 
[...] Os professores de línguas da instituição, no 
entanto, antes de admitirem não saber por certo 

onde a verdadeira diferença exatamente se 

encontra, tentam pontuá-la em termos de 
objetivos e afirmam que enquanto o objetivo de 

um exame de proficiência é o de situar o aluno em 

relação ao falante ideal, o de suficiência não tem 

esse objetivo e, por essa razão, não precisa ser 
muito difícil e elaborado [...] 

 

Em outras verbalizações, Divardin (2012, p. 95) também 

encontrou definições como “Um exame de suficiência apenas se 

preocupa em dizer se um aluno está ou não apto para cumprir as 

exigências do programa, limitando a divulgação do resultado a duas 

palavras “Passou” ou “Reprovou”. 

Devido à falta de clareza presente em tais definições, a autora 

consultou a professora Matilde Scaramucci, referência em assuntos de 

avaliação em línguas. A posição de Scaramucci foi a de não 

entendimento do uso do termo suficiência, sob a argumentação de que, 

de acordo com as características apresentadas pelos exames aplicados 

pelo Departamento de Línguas Estrangeira da UTFPR, esses exames são 

de proficiência por se prestarem à avaliação da língua para uso futuro. 

Ancorada pelo respaldo oferecido por Scaramucci (2000), Morochi 

(2011) e Shohamy (1992), a autora adotou o termo proficiência em seu 

estudo de doutoramento. 

Por outro lado, em sua dissertação, Wielewicki (1997) utiliza o 

termo suficiência com o argumento de que para se caracterizar um teste 
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como sendo de proficiência, este teria de medir as quatro habilidades: 

falar, escutar, ler e falar. Assim, considerando um teste que avalie 

somente uma dessas habilidades – no caso a leitura – a terminologia 

mais adequada seria a suficiência. 

Levando em conta os pontos de vista apresentados em relação à 

terminologia, adotaremos, nesta pesquisa, o termo proficiência, calçada 

pelos argumentos presentes em Scaramucci (2000); Hughes (2003); 

Siqueira (2009) e Divardin (2012). Nossa escolha também se justifica 

pelo fato de que proficiência é o termo utilizado para designar os testes 

do DLLE, foco desta pesquisa. 

Tendo adotado uma terminologia que consideramos a mais 

adequada ao nosso propósito de pesquisa, descreveremos como esse 

conceito é retratado nos guias do documento do ACTFL – American 

Council of the Teaching of Foreign Language (Conselho Americano de 

Ensino de Línguas Estrangeiras). Os guias tiveram sua primeira 

publicação em 1986 como uma adaptação de uma comunidade 

acadêmica que visava à descrição dos níveis e habilidades linguísticas 

vinculados à Interagência Governamental dos Estados Unidos (ILR). Na 

versão analisada neste trabalho (2012), o objetivo dos guias é 

determinar o que o sujeito consegue realizar com a língua dentro das 

habilidades falar, ler, escrever e escutar. 

Para tal, o documento apresenta uma escala de cinco níveis de 

proficiência: Distinto, Superior, Avançado, Intermediário e Iniciante. 

Esses níveis têm a intenção de descrever, por meio de continuum, as 

habilidades do usuário da língua, caracterizando-se como um 

instrumento de avaliação funcional das habilidades linguísticas. Além 

das especificações descritas, no documento não há alegações de filiação 

a teorias, métodos pedagógicos ou currículos educacionais. Ademais, 

declara a não intenção de prescrever como uma língua estrangeira deve 

ser ensinada. 

Como o presente trabalho versa sobre a leitura e a testagem em 

leitura em LE no contexto da pós-graduação, abordaremos o conceito de 

proficiência da ACTFL18 para a habilidade da leitura. As descrições 

apresentadas servirão de amparo para nossa proposta de análise dos 

testes de proficiência do DLLE, juntamente com os construtos e 

parâmetros de um exame específico de leitura, o PISA - Programme for 

                                                           
18 Utilizaremos o guia ACTFL para a habilidade em leitura, considerando sua 

compatibilidade com os níveis de proficiência em leitura apresentados pelo 
PISA, pois ambas as referências descrevem tarefas de leitura que o sujeito é 

capaz de realizar no nível citado.  
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International Student Assessment - (apresentado mais adiante na seção 

2.5.3 sobre testagem em leitura). 

O conceito de leitura que perpassa o documento da ACTFL é 

aquele que considera esse processo como uma habilidade interpretativa, 

na qual a compreensão se dá, majoritariamente, pela extração de 

informações do texto e nas inferências e conexões feitas dentro e fora do 

material lido. Ainda, é salientada a não intenção de descrever o 

processamento cognitivo da leitura, ou a maneira pela qual as 

habilidades em leitura são construídas. Dessa forma, a principal 

intenção do documento é descrever o que os leitores são capazes de 

realizar, em forma de compreensão, tendo como fonte de informação o 

texto em língua estrangeira. Apresentaremos, a seguir, a descrição 

sucinta dos cinco níveis de proficiência. 

 

Níveis de proficiência em leitura ACTFL 

 
Quadro 1 – Níveis de proficiência em leitura, conforme ACTFL (2012). 

Distinto 

Nesse nível, o leitor é capaz de entender uma variedade de textos, abarcando 
uma gama de gêneros das esferas profissional, técnica, acadêmica e literária. 

Consegue compreender informações implícitas e variados tipos de 

argumentos, devido ao seu amplo repertório vocabular e de estruturas 
retóricas. Porém, apresenta fragilidade na compreensão de textos cuja 

linguagem se desvia do padrão. 

Superior 

É capaz de entender textos de gêneros e assuntos diversos (da esfera 

acadêmica, profissional e literária). Seu entendimento é amparado pelo seu 

amplo conhecimento de vocabulário e de estruturas complexas, que o 

possibilita a fazer inferências textuais e extralinguísticas. Também, esse 
leitor é sensível aos aspectos estéticos do texto. Sua incipiência, porém, é no 

entendimento de informações que possuem alta carga cultural. 

Avançado 

É capaz de entender a ideia principal e secundária de textos narrativos e 

descritivos. Geralmente, compensa sua falta de amplitude vocabular usando 

o contexto, tendo sua compreensão amparada pelo conhecimento de 
convenções linguísticas (concordância, posição verbal). Também é hábil no 

reconhecimento do argumento principal de uma passagem. Sua fragilidade 

reside no fato de que sua compreensão efetiva geralmente ocorre em textos 

com estruturas previsíveis. 
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Intermediário 

É capaz de entender informações provenientes de textos com estrutura 

simples e previsível, tendo sua compreensão baseada, principalmente, em 

informações contextuais. Assim, possui facilidade em compreender textos 
como anúncios e quadro de avisos, por exemplo, por estes apresentarem 

baixa complexidade estrutural, apresentação previsível, vocabulário de alta 

frequência e coesão simplificada. 
Iniciante 

É capaz de entender palavras-chave, cognatos e sentenças formulaicas. 

Consegue compreender textos quando estes apresentam alto grau de 
familiaridade e previsibilidade como, por exemplo, recibos, mapas e 

previsão do tempo, por estes gêneros conterem aspectos extratextuais 

encontrados nos textos dos mesmos gêneros de sua língua materna 

Fonte: ACTFL (2012).19 

 

No escopo das representações que o conceito de proficiência 

pode exercer na pós-graduação, Siqueira (2009) analisou – por meio de 

dizeres de coordenadores, alunos e candidatos – o modo como a 

necessidade da língua inglesa é construído nesse contexto. Para a autora, 

esse tipo de consideração é justificado pela necessidade de investigar o 

papel dos exames, pois, segundo ela, em muitos casos, eles se 

caracterizam por uma “prática tradicional e pouco questionada no 

contexto universitário” (SIQUEIRA, 2009, p. 4). 

Durante as entrevistas com os coordenadores dos cursos de pós-

graduação da instituição pesquisada20, Siqueira (2009) constatou 

evidências de falta de clareza do que seja ser proficiente em uma língua 

estrangeira nos dizeres dos entrevistados, segundo os quais proficiência 

é relacionada ao fator tempo de contato com a língua, principalmente se 

este está atrelado a uma vivência em um país de língua inglesa (no caso 

do inglês). A proficiência também é referida por eles como capacidade 

de traduzir textos e de ler com rapidez, pois um leitor lento prejudicaria 

o andamento da pesquisa. 

Sobre os conhecimentos e habilidades linguísticas em inglês 

requeridas na pós-graduação, as respostas obtidas nas entrevistas com os 

coordenadores revelaram a exigência em relação à capacidade de 

compreender e interpretar textos, aliada ao conhecimento de gramática e 

                                                           
19 O guia completo dos níveis de proficiência pode ser acessado no link: 

www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/public/ACTFLProficiencyGuidelines2012
_FINAL.pdf 
20 A autora não divulgou o nome da instituição. 
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redação. No entanto, apesar de tais explicitações, o nível de proficiência 

requerido nessas habilidades é vago. 

As entrevistas também proveram insumo sobre o que a autora 

acredita ser uma banalização no requisito de ser aprovado em um teste 

de proficiência. Segundo ela, a possível banalização está contida nas 

verbalizações dos coordenadores quando estes dizem que se o candidato 

prestar o exame várias vezes poderá ser aprovado, ficando implícito que 

os conhecimentos necessários para tal podem ser adquiridos em curto 

espaço de tempo, isto é, sem necessidade de aprofundamento. Siqueira 

(2009) também salienta a inclinação dos entrevistados em acreditar que 

o conhecimento ou fluência em LE pode ser integralmente mensurável 

por um teste, dando a este um caráter totalitário.  Em outras palavras, 

“interessa à universidade apenas que o candidato apresente um 

documento escrito e assinado por uma instituição ou escola de prestígio 

classificando-o como proficiente” (SIQUEIRA, 2009, p. 51) 

O resultado da pesquisa acima traz uma problematização quanto 

às lacunas existentes no requerimento da língua estrangeira na pós-

graduação em relação ao seu uso efetivo e sobre conceito e níveis de 

proficiência. Acreditamos, assim, que a presente pesquisa possa trazer 

esclarecimentos, na área da leitura – principal habilidade requerida em 

LE na pós-graduação – sobre aspectos relacionados a níveis de 

proficiência e como eles se relacionam às exigências de leitura em LE 

na pós-graduação. 

 

2.5.2 Características gerais de testes/exames21 de línguas 

 

Os testes de línguas carregam em seu bojo a intenção de avaliar 

se dado sujeito está apto para a realização de determinadas tarefas 

linguísticas que permeiam a comunicação humana. Considerando essa 

assunção, os testes podem ser categorizados de acordo com os tipos de 

informações que requerem, além disso, sua categorização é útil para que 

se decida se determinado teste é adequado a determinado propósito 

(HUGHES, 2003). 

Segundo a caracterização elaborada por Hughes (2003) os 

diversos tipos de testes linguísticos podem ser caracterizados em: 

nivelamento, diagnóstico, comprovação (achievement) e de proficiência. 

Os testes de nivelamento são utilizados para indicar cursos e estágios 

                                                           
21 Neste trabalho os termos “testes” e “exames” serão abordados como 

sinônimos, assim como em Scaramucci (2004). 
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mais apropriados ao nível e habilidades dos estudantes. Já os testes de 

diagnóstico são desenhados para verificar os pontos fortes e os pontos 

fracos de um estudante em relação à certa habilidade ou competência. 

Os testes de comprovação, por sua vez, são designados para testar o 

grau de aprendizagem alcançado por estudantes. O resultado desse 

último tipo de teste também serve às instituições no sentido de verificar 

se os objetivos de ensino foram alcançados. 

O tipo de teste que mais se enquadra dentro daquele que 

pretendemos analisar é o de proficiência, pois essa configuração de 

exame tende a avaliar as habilidades que o examinando possui em 

determinada língua sem considerar aspectos formativos, ou seja, sem 

considerar os processos que levaram o sujeito a adquirir tais habilidades, 

avaliando somente o que ele consegue operar com a língua na situação 

de teste. Assim, os testes de proficiência também podem servir de testes 

de diagnóstico. 

Hughes (2003) classifica os exames de proficiência como diretos 

e indiretos. Os chamados diretos seguem uma premissa de serem o mais 

idêntico possível à atividade para a qual o candidato busca provar sua 

aptidão. Assim, buscam o grau máximo de autenticidade. Os testes 

indiretos, por sua vez, medem habilidades, objetivando um diagnóstico 

da competência do examinando para a realização de tarefas linguísticas. 

Desta forma, seus resultados são mais generalizáveis. 

Geralmente, as universidades ao redor do mundo usam os testes 

de proficiência indiretos em seus processos a fim de selecionar 

candidatos estrangeiros; porém, como os exames disponibilizam 

aspectos gerais de competência através de pontuações, essas 

universidades estabelecem um padrão de pontuação que atende às 

exigências das habilidades requeridas em seus cursos. Por exemplo, 

estabelecem que um candidato que obteve 550 pontos no exame TOEFL 

ITP®22 está apto a cursar a pós-graduação por considerar que essa 

quantidade de pontos revela que o candidato tem habilidades 

suficientes. Quando assim procede, a universidade faz com que os testes 

sejam referenciados por critério (criterion-referenced). Para Hughes 

                                                           
22O TOEFL ITP (Institutional Testing Program) difere do TOEFL IBT 

(Internet Based Test), no sentido de que o primeiro é um teste de caráter 

institucional, que avalia as habilidades de compreensão oral e escrita, em 

uma escala de pontuação de 310 a 677. Já o TOEFL IBT tem uma escala de 

0 a 120 pontos e avalia quatro habilidades: falar, ler, escrever e ouvir. O 

TOEFL IBT é mais amplamente aceito como comprovação de proficiência. 



 

 

51 

  

(2003), os testes que recebem essa classificação servem a um uso e a um 

propósito específico. 

A situação apresentada acima revela o uso de testes de 

proficiência para fins de ensino e aprendizagem e, de certa forma, é 

similar ao nosso escopo de pesquisa. No contexto que pretendemos 

investigar, a principal aptidão que tem de ser demonstrada é em relação 

à leitura, para a qual o papel do teste é fundamental, principalmente, 

quando se pensa na relação do aluno com as exigências das disciplinas e 

com a exigência formal – via Regimento da pós-graduação – de 

comprovação de sua proficiência.  

Considerando o uso de testes na esfera do estudo, de modo a 

atender as necessidades das instituições e de seus examinandos, 

concebe-se um conceito referenciado na literatura como Backwash – 

Efeito retroativo - (BACHMAN, 1991; HUGHES, 2003; 

SCARAMUCCI, 2004). Quando o exame é eficiente em cumprir os 

propósitos para o qual foi elaborado e seus resultados têm uma relação 

positiva com o contexto do ensino-aprendizagem, observa-se um 

backwash positivo; todavia, quando ele falha em alcançar esse 

propósito, tem-se um backwash negativo. Nas palavras de Scaramucci 

(2004, p. 204) “Constata-se, neste caso, muito frequentemente, que 

exames são inseridos e descartados sem que uma análise e uma 

avaliação criteriosas de seus efeitos sejam realizadas [...]” 

Um exemplo de efeito retroativo negativo é quando determinado 

teste apresenta tarefas repetitivas, fazendo com que os candidatos, com 

somente o intuito de serem aprovados, dediquem-se à prática de tais 

tarefas ficando restritos apenas às habilidades que são mensuradas 

naquela operação. Por outro lado, verifica-se um efeito retroativo 

positivo quando se propõe um teste a fim de verificar se um objetivo de 

aprendizagem foi atingido. 

Como se pode observar, especificar um propósito para o uso de 

determinado teste/exame em contextos educacionais é fundamental para 

que esse instrumento possa ter um papel favorável tanto para alunos 

quanto para professores. Considerando a elaboração de testes com 

propósitos específicos, Bachman (1991) argumenta que a construção de 

tais instrumentos seja fundamentada em conceitos sobre o que se 

caracteriza como uma atividade linguística na vida real, para que então 

tais perspectivas sejam contempladas nos testes. 

Partindo desse princípio, deve-se estabelecer quais ferramentas o 

indivíduo tem para fazer uso da língua. Para Bachman (1991), tais 

ferramentas estão embutidas na habilidade linguística que, segundo ele, 

é constituída de conhecimento linguístico e estratégias metacognitivas. 
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O conhecimento linguístico são as informações sobre determinada 

língua armazenadas na memória de longo prazo. Dentro desse 

arcabouço estão os conhecimentos referentes à organização de sentenças 

e de textos para a produção de sentido, o que implica um saber 

pragmático que envolve aspectos proposicionais, funcionais e 

sociolinguísticos. 

Já as estratégias metacognitivas envolvem os processos de 

avaliação, de estabelecimento de objetivo e de execução. Em síntese, 

para executar uma tarefa linguística, inicialmente o sujeito avalia sua 

possibilidade de execução e o conhecimento linguístico necessário. Em 

seguida, estabelece um objetivo identificando as metas comunicativas 

da tarefa, para então executá-la. 

Para Bachman (1991), tais preceitos na elaboração de testes são 

essenciais para que o instrumento tenha autenticidade. Vale dizer que 

autenticidade não equivale a estabelecer que o teste seja idêntico à 

determinada situação de comunicação linguística da vida real (testes 

diretos), mas sim que eles tenham consistência para avaliar as 

habilidades que o examinando possui para operar em tal situação de uso. 

Nessa perspectiva, o autor estabelece que a tarefa linguística abordada 

deve ser regida por dois tipos fundamentais de autenticidade: a 

autenticidade situacional e a autenticidade interacional. 

Para ser situacionalmente autêntica, a tarefa precisa ter 

características similares àquelas encontradas na situação de uso real, o 

que envolve aspectos de densidade e complexidade vocabular, de 

estrutura textual e de assuntos. Por exemplo, um exame de proficiência 

direcionado a estudantes de medicina deve envolver vocabulário e 

gêneros textuais específicos de seu campo de atuação se o objetivo de 

tal exame é avaliar a competência linguística em determinada língua 

estrangeira para que esse público exerça funções profissionais. Já por 

autenticidade interacional, entende-se o envolvimento das habilidades 

do examinando na execução da tarefa proposta. 

Em Hughes (2003) são descritas algumas características que 

devem fazer parte da elaboração de testes de línguas para garantir sua 

qualidade e eficiência avaliativa. Descreveremos sucintamente essas 

características, uma vez que não é nossa intenção julgar os aspectos 

qualitativos dos testes de proficiência do DLLE, mas sua adequação, 

como instrumento, para a comprovação de proficiência leitora em LE 

dos alunos do PPGL. 

As características que julgamos relevantes para fundamentar 

nossa análise dos testes de proficiência do DLLE são: validade de 

conteúdo, validade de construto, validade de face e confiabilidade. 
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Resumidamente, a validade de conteúdo está relacionada ao conteúdo 

presente no teste em relação às habilidades linguísticas que se deseja 

testar; ou seja, o teste deve espelhar a situação de uso da qual está a 

serviço. A validade de conteúdo também tem a ver com o grau de 

dificuldade apresentado: o conteúdo de um teste para sujeitos 

considerados avançados não pode ser o mesmo para sujeitos 

considerados intermediários. Quanto mais robusta for a validade de 

conteúdo de um teste, mais esse instrumento terá condições de mensurar 

habilidades e competências que se quer medir. Nessa perspectiva, 

Hughes (2003) afirma que é comum testes apresentarem aquilo que é 

mais fácil de testar em detrimento daquilo que é mais importante. 

Por sua vez, a validade de construto diz respeito à existência de 

uma habilidade e se ela existe, qual a condição de ser testada. Um 

exemplo dado por Hughes (2003) é verificar, na habilidade da leitura, a 

sub-habilidade de inferir significado utilizando o contexto. Já a 

validade de face está relacionada à condição de o teste mensurar aquilo 

que pretende testar, se o instrumento cumpre com o objetivo a que se 

presta, sendo seus resultados utilizáveis. Por último, a confiabilidade23 

representa a pouca variação nos escores obtidos pelos examinandos, 

caso eles se submetam ao teste em ocasiões ou situações diferentes. 

Nesse sentido, quanto mais estável o escore permanecer, mais confiável 

é o teste. 

Dadas as características gerais de exames de línguas, partimos 

agora para um entendimento mais acurado sobre os princípios 

estabelecidos na elaboração de testes de leitura. Assim, discorreremos, a 

seguir, sobre as perspectivas de testagem consideradas pelos 

elaboradores do exame PISA (Programme for International Student 

Assessment).  Como já anunciado, utilizaremos o PISA por este ser um 

exame mais específico da leitura, oferecendo, assim, aspectos mais 

minuciosos da avaliação dessa habilidade. Os aspectos abordados são 

importantes para nossa fundamentação, pois foram utilizados como 

referência na preparação dos instrumentos (protocolo e roteiro de 

entrevista) de coleta de dados desta pesquisa. Ademais, ao nos 

debruçarmos na perspectiva de tal exame, direcionamo-nos para nosso 

foco central, que é em testagem em leitura. 

 

 

                                                           
23 Essa característica será melhor discutida na análise. 
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2.5.3 Testagem em leitura 

 

O uso dos construtos do exame PISA para fundamentar uma 

pesquisa que visa à análise de testes de proficiência em leitura em LE 

pode parecer um tanto inadequado se pensarmos que esse instrumento é 

utilizado para mensurar a habilidade de leitura em língua materna de 

estudantes da educação básica. No entanto, entendemos que os aspectos 

de testagem envolvidos no PISA se referem a habilidades em leitura. 

Além disso, esse exame é aplicado em escala mundial em diversas 

línguas e os níveis de leitura são estabelecidos com base na avaliação 

dos mesmos construtos (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE). 

Convém também acrescentarmos que os construtos e parâmetros 

encontrados no PISA estão de acordo com as descrições apresentadas 

pelo Guia de Proficiência da ACTFL e do Common European 

Framework of Reference for Languages – CEFR (Quadro Comum 

Europeu de Referências para Línguas – QCER), para a habilidade da 

leitura, com a qualidade de ser um teste e não apenas um guia descritor 

de proficiência. 

A leitura acadêmica, principalmente a da pós-graduação, 

caracteriza-se por mais exigente cognitivamente, requerendo do leitor 

um bom nível de leitura em sua língua materna. Nesse sentido, quando 

um discente é avaliado em um teste de proficiência em leitura em LE 

para comprovar sua aptidão como leitor nesse contexto, espera-se que o 

teste consiga demonstrar em que medida sua competência em leitura em 

LE se assemelha à competência de um bom leitor em L1. 

Nossa visão também encontra respaldo em teóricos que tratam da 

leitura em LE/L2 (ALDERSON, 1984, 2015; HULSTIJN, 1991; 

BOSSERS, 1991; BERNHARDT, 1984, 1991, 1995), quando salientam 

que, para ser leitor em língua estrangeira o sujeito deve ser leitor em sua 

língua materna, que, por sua vez, fomenta o viés de nossa pesquisa no 

tocante a como a mudança de código linguístico pode afetar o uso das 

habilidades em leitura, isto é, quando o nível linguístico é insuficiente. 

Tendo em vista essas considerações, defendemos que o uso dos 

construtos do exame PISA é adequado para analisar testes de 

proficiência em leitura, seja em L1 ou em LE.  

O PISA é formulado a partir da visão de especialistas de países 

participantes, de membros da Organização para (OCDE) e de 

instituições como a ETS (Educational Testing Service) dos Estados 

Unidos, além de estar entre os exames nacionais e internacionais 



 

 

55 

  

coordenados pela Diretoria de Avaliação da Educação Básica (DAEB) 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) (BRASIL, 2015). Trata-se de um exame que se propõe 

avaliar a competência em leitura – além de outras como matemática e 

ciências – de estudantes de quinze anos de idade, fornecendo assim 

resultados do perfil básico de conhecimentos e habilidades dos 

estudantes nas competências avaliadas considerando seis escalas de 

proficiência, apresentadas a seguir. 

 

Níveis de Proficiência24 PISA (2015) 

 
Quadro 2 - Níveis de proficiência em leitura, conforme PISA (2015). 

Nível 6 

Nesse nível, espera-se que o leitor seja capaz de fazer múltiplas inferências; 

comparar e contrastar informações com precisão; compreender detalhadamente 

e integrar informações de um ou mais textos com base na produção de 
categorias abstratas; levantar hipóteses e avaliar criticamente um texto 

complexo e desconhecido. 

Nível 5 

Espera-se que o leitor seja capaz de recuperar, localizar e organizar 

informações textuais profundamente integradas; realizar inferências sobre 

quais informações do texto são mais relevantes; refletir, avaliar criticamente e 
levantar hipóteses por meio de compreensão detalhada com base em 

conhecimento especializado de um texto que pode ser familiar ou não; e lidar 

com conceitos contrários à sua expectativa. 
Nível 4 

Espera-se que o leitor seja capaz de recuperar, localizar e organizar diversos 

fragmentos do texto; interpretar significados de partes do texto considerando 

nuances de linguagem; levantar hipóteses e analisar um texto criticamente; 
demonstrar compreensão precisa de textos longos de conteúdo familiar ou não. 

Nível 3 

Espera-se que o leitor seja capaz de localizar e, em alguns casos, reconhecer 
relações entre vários fragmentos do texto; interpretar partes do texto a fim de 

identificar a ideia principal; construir significado de uma palavra ou oração; 

selecionar informações relevantes das não relevantes; fazer comparações, 
diferenciações e categorizações; e compreender com refinamento informações 

que se relacionem a conteúdos que lhe são familiares. 

Nível 2 

Espera-se que o leitor seja capaz de localizar um ou mais fragmentos de 
informações do texto; reconhecer a ideia principal; usar o contexto para inferir 

                                                           
24 Serão apresentados, resumidamente, aspectos gerais da descrição dos níveis 

de proficiência. 
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significado; fazer comparações e correlações com as ideias do texto e realizar 

inferência de baixo nível. 

Nível 1a 

Espera-se que o leitor seja capaz de localizar informações explícitas; 
reconhecer o assunto e a finalidade do texto; identificar informações relevantes 

do texto; e fazer correlações textuais simples. 

Nível 1b 

Espera-se que o leitor seja capaz de localizar um único fragmento de 

informação explícita em textos curtos, com assuntos familiares e 

sintaticamente simples; e fazer interpretações e correlações simples. 

Fonte: PISA (2015). 

 

Os elaboradores do PISA consideram a leitura pelo viés das 

teorias de base cognitivista. Nessa perspectiva, a compreensão em 

leitura abarca os níveis microestruturais, a formação da base textual e do 

modelo situacional (KINTSCH; RAWSON, 2013), o que vai ao 

encontro da posição teórica assumida nesta dissertação.  

É evidente a preocupação dos autores em quebrar o paradigma de 

que, na visão cognitivista, a leitura é apenas um ato mecânico. Eles 

salientam que a compreensão de textos, na base cognitivista, é de 

natureza construtiva, na qual o leitor produz significado usando seu 

conhecimento prévio proveniente de outros textos e de situações 

culturalmente estabelecidas. Ademais, alargam a noção de que 

compreensão não é simplesmente “extrair” informações do texto, 

segundo eles “mesmo nos estágios mais elementares, leitores se apoiam 

no conhecimento simbólico para decodificar o texto e recorre ao 

conhecimento lexical a fim de produzir sentido” (OCDE, 2016, p. 12). 

Isso quer dizer que mesmo considerando que a leitura envolve 

níveis inferiores e superiores de processamento e que os primeiros têm 

de ser automatizados para que os últimos sejam alcançados, o ato de ler 

envolve, em muito, as experiências que o sujeito tem no mundo letrado 

e que essa experiência é fundamental para que ele possa, por exemplo, 

acessar os conteúdos implícitos do texto. Nesse cenário, o PISA elege 

como estruturas basilares de seu construto de testagem: compreender, 

usar, avaliar e refletir:  “letramento em leitura refere-se a compreender, 

usar, refletir sobre e envolver-se com os textos escritos, a fim de 

alcançar um objetivo, desenvolver conhecimento e potencial e participar 

da sociedade” (INEP, 2015), ou seja, considera a leitura como um 

processo interativo no qual 

 
[...] o leitor produz significado com relação ao 
texto, usando conhecimentos prévios e pistas 
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textuais e situacionais que normalmente derivam 

de sua sociedade e cultura. Ao construir 

significados, ele usa vários processos, habilidades 

e estratégias para promover, monitorar e manter o 
entendimento. Esses processos, habilidades e 

estratégias podem variar de acordo com o 

contexto e a finalidade, à medida que o leitor 
interage com variados textos contínuos e não 

contínuos no meio impresso [...] (INEP, 2015, 

p.92) 

 

Resumidamente, compreender significa integrar o material 

textual ao conhecimento prévio do leitor, usar implica a aplicabilidade e 

utilidade da leitura, avaliar se relaciona ao julgamento dos argumentos 

apresentados, bem como os pontos de vista do autor e refletir direciona 

o leitor à interação com o texto no que tange à checagem da veracidade 

das informações e à inferenciação sobre a perspectiva do autor. Em 

outras palavras, o teste busca uma avaliação não só do contato do leitor 

com o texto impresso, mas também com as condições que 

circunscrevem o ato de ler. 

Os construtos essenciais para a avaliação em leitura são 

constituídos por três características de tarefa: situação, texto e aspecto25. 

A situação é definida por ser de natureza pessoal, pública, educacional 

ou ocupacional (adaptadas do Quadro Europeu Comum de Referência – 

CEFR). Já o texto se caracteriza pelo seu formato (contínuo e não 

contínuo), assim como pelo seu tipo (descrição, narração, exposição, 

argumentação, instrução e interação). O aspecto, por sua vez, considera 

o tipo da tarefa de leitura no qual o leitor deverá lançar mão de 

estratégias mentais para poder ter sucesso. Esses aspectos são: localizar 

e recuperar, integrar e interpretar e refletir e analisar. O primeiro 

aspecto, localizar e recuperar incide sobre a habilidade estratégica de 

identificar informações importantes em meio a informações irrelevantes. 

Assim, há poucas chances de a compreensão ultrapassar o nível frasal e 

a informação alvo é geralmente explícita tanto no texto quanto no 

enunciado das questões. 

Integrar e interpretar, por sua vez, exige que o leitor hierarquize e 

condense informações em nível local (sentença) e em nível global 

(texto). Os exemplos de tarefas dessa natureza são: identificação da 

                                                           
25 Os gêneros textuais não são abordados devido à perspectiva teórica que 

embasa a construção do PISA. 
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ideia principal, sumarização e elaboração de título. Nesse aspecto, a 

geração de inferências contempla as inferências de relações conectivas 

(resolução de anáforas) e de relações de coerência (temporal, espacial, 

causal e argumentativa). 

Por último, refletir e analisar requer que o leitor reflita 

criticamente sobre o texto apresentado, o que envolve avaliar a 

competência do autor, as fontes de informações, a qualidade da escrita e 

como o conteúdo textual se relaciona aos propósitos do autor a fim de 

expressar seu ponto de vista. Isso envolve diretamente a participação do 

conhecimento prévio do leitor, pois, sem esse conhecimento, não há 

como comparar, contrastar ou hipotetizar sobre diferentes perspectivas e 

pontos de vista. 

“O leitor tem de buscar evidências de apoio dentro do texto e 

contrastá-las com outras fontes de informação, usando tanto o 

conhecimento geral quanto o específico, bem como a habilidade de 

raciocinar abstratamente” (INEP, 2015, p.98). Nessa perspectiva, 

encaixam-se as tarefas de defesa de ponto de vista e de reflexão sobre o 

formato do texto e sua finalidade, o que requer do leitor conhecimentos 

de estrutura textual. 

Outro fator relevante considerado no PISA é o formato das 

respostas incitado pelo tipo de questão: aberta, múltipla-escolha 

simples, múltipla-escolha complexa (verdadeiro ou falso) e 

preenchimento de lacunas. Segundo os elaboradores, o formato das 

respostas pode impactar os sujeitos leitores em diferentes maneiras. 

Como exemplo, eles citam o formato preenchimento de lacunas e 

múltipla-escolha que levariam o leitor a depender mais da habilidade da 

decodificação, enquanto o formato aberto, por requerer elaboração, é 

mais adequado na testagem do aspecto refletir e analisar. Isso dito, os 

autores sugerem a variedade de formatos a fim de se garantir uma 

testagem mais fidedigna. 

Considerando tal arcabouço, apresentaremos como os construtos 

apresentados podem ser aplicados a exames de avaliação em leitura 

tanto em língua portuguesa quanto em línguas estrangeiras, uma vez que 

tais construtos se relacionam à natureza da tarefa cognitiva que o leitor 

terá de realizar a fim de compreender o texto. Assim, mostraremos 

algumas questões do PISA e algumas questões de leitura do exame 

TOEFL, com o intuito de exemplificar como foi fundamentada nossa 

análise dos testes de proficiência do DLLE. Nem todos os níveis (1b, 1a, 

2, 3, 4, 5 e 6) foram contemplados nas questões exemplificadas, devido 

não terem sido publicados pela OECD, que libera apenas alguns itens 
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dos testes. Escolhemos as questões do TOEFL que se assemelhassem 

àquelas encontradas nos testes do DLLE.  

A razão de não ilustrarmos aqui as questões dos testes do DLLE 

se deve ao fato de tal exame ainda ser aplicado pelo Departamento e 

suas questões não poderem ser publicadas. Por sua vez, o TOEFL, por 

ser um exame padronizado, publica exemplares de questões que podem 

ser acessados eletronicamente. 

 

Exemplos questões PISA26 

 
Quadro 3 - Exemplos de questões do exame PISA. 

Exemplo questão nível 1 a de proficiência (PISA 2018) 

Aspecto: integrar e interpretar 

Formato de resposta: múltipla-escolha simples 
Gabarito: b 

Texto: Laticínios da fazenda para o mercado 

Comando: Consulte “Laticínios da fazenda para o mercado” à direita. Clique 
na opção correta para responder à questão: 

Segundo a AIAL, qual das afirmações abaixo os principais profissionais e 

organizações do setor da saúde concordam? 
O consumo de leite e de laticínios leva à obesidade. 

O leite é uma boa fonte de vitaminas e de minerais essenciais. 

O leite contém mais vitaminas do que minerais. 

O consumo de leite é uma das principais causas de osteoporose. 
 

Exemplo questão nível 2 de proficiência (PISA, 2018) 

Aspecto: Refletir e analisar 
Formato de resposta: múltipla-escolha simples 

Gabarito: d 

Texto: Laticínios da fazenda para o mercado 
Comando: Consulte “Laticínios da fazenda para o mercado” e clique na 

opção correta para responder à questão: 

Qual a finalidade deste texto? 
Argumentar que os laticínios favorecem a perda de peso. 

Comparar os produtos da Laticínios da fazenda para o mercado a outros 

laticínios. 

Informar o público sobre os riscos associados às doenças cardíacas. 
Promover o consumo dos produtos da Laticínios da fazenda para o 

mercado. 

                                                           
26 Os textos e os itens públicos do PISA 2018 podem ser acessados no link: 
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/itens/2018/Itens_publico

s_de_leitura_Leite_de_Vaca.pdf 

http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/itens/2018/Itens_publicos_de_leitura_Leite_de_Vaca.pdf
http://download.inep.gov.br/acoes_internacionais/pisa/itens/2018/Itens_publicos_de_leitura_Leite_de_Vaca.pdf
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Exemplo questão nível 3 de proficiência (PISA, 2018) 

Aspecto: refletir e analisar 

Formato de resposta: múltipla-escolha complexa 
Gabarito: Sim, Sim, Não. 

Texto: Diga não ao leite de vaca. 

Comando: Consulte o texto “Diga não a leite de vaca” à direita. Clique nas 
opções da tabela para responder à questão. 

As afirmativas a seguir poderiam representar o objetivo do Dr. Gareza ao 

escrever o artigo? 
Clique em Sim ou Não para cada afirmativa. 

Questionar os efeitos benéficos dos laticínios para a saúde em geral. 

Discutir várias descobertas de pesquisas sobre o leite de vaca. 

Salientar que o leite e outros laticínios não foram estudados. 
 

Exemplo questão nível 5 de proficiência (PISA, 2018) 

Aspecto: integrar e interpretar 
Formato da resposta: Múltipla-escolha complexa 

Gabarito: Opinião, Fato, Fato, Opinião. 

Textos: “Diga não ao leite de vaca” e “Da fazenda para o mercado” 
Comando: Com base nos dois textos sobre leite, as afirmativas na tabela 

abaixo são fatos ou opiniões? Clique em Fato ou Opinião para cada afirmativa. 

Estudos recentes sobre os benefícios do leite para a saúde são 

surpreendentes. 
Estudos têm demonstrado que o consumo de leite tem efeitos prejudiciais 

à saúde. 

Diversos estudos têm questionado o fato de o leite fortalecer os ossos. 
Beber leite e outros laticínios é a melhor maneira de perder peso. 

 

 

Exemplos questões TOEFL27 

 
Quadro 4 - Exemplos de questões do exame TOEFL 

Exemplo questão avaliada28 como nível 1b de proficiência 

Aspecto: localizar e recuperar 

Gabarito: D 
A palavra “pose” na linha 2 tem significado aproximado: 

a) claim  

                                                           
27 O texto base e demais questões podem ser acessados no link: 

www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/SampleQuestions.pdf 
28 O nível das questões foi avaliado pela autora, considerando as características 
e o grau de exigência cognitiva das questões. O exame TOEFL não 

disponibiliza classificação do nível das questões. 

http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/pdf/SampleQuestions.pdf
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b) model  

c) assume  

d) present  

 

Exemplo questão avaliada como nível 1a de proficiência 

Aspecto: localizar e recuperar 

Gabarito: C 
De acordo com o parágrafo 4, todas as afirmações são verdadeiras sobre o 

impacto no final do período Cretáceo EXCETO: 

a)  Uma grande quantidade de poeira bloqueou a luz do Sol da Terra.  
b)  A Terra se tornou fria e escura por vários meses.  

c)  Novos elementos foram formados na crosta terrestre.  

d)  Grandes quantidades de ácido nítrico foram produzidas. 

 

Exemplo questão avaliada como nível 1 a de proficiência 

Aspecto: integrar e interpretar 

Gabarito: B 
A sentença “tentatively identified” na linha 36 tem significado similar a:  

a)  identified after careful study  

b)  identified without certainty  
c)  occasionally identified  

d)  easily identified  

 

Exemplo de questão avaliada como nível 2 de proficiência 

Aspecto: integrar e interpretar 

Gabarito: B 

O parágrafo 6 apoia qual das seguintes afirmações sobre os fatores que 
são essenciais para a sobrevivência de uma espécie? 

a) O fator mais importante para a sobrevivência de uma espécie é sua 

habilidade de competir e se adaptar a mudanças graduais em seu meio 
ambiente.  

b) A habilidade de uma espécie de competir e de se adaptar a mudanças 

graduais no meio ambiente não é a única habilidade que é essencial para a 
sobrevivência.  

c) Devido a maioria da extinção de espécies serem devido a grandes 

impactos meteóricos, a habilidade de sobreviver a tais impactos é o fator 

mais importante de sobrevivência de uma espécie.  
d) Os fatores mais importantes para a sobrevivência de uma espécie 

variam significativamente de uma espécie para outra.  

 

Fonte: TOEFL (2015). 

 

Salientamos que as questões do PISA são pensadas com foco em 

leitores jovens, de aproximadamente quinze anos de idade. Se fossemos 
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considerar o público alvo deste trabalho, pós-graduandos, esses níveis 

cairiam consideravelmente, se se aplicassem os mesmos itens de 

avaliação, uma vez que se estaria lidando com leitores mais experientes 

para os quais os itens do PISA poderiam ser considerados (mais) 

elementares. Também é importante ressaltarmos que a tradução das 

questões do TOEFL impacta no nível de proficiência linguística 

requerido, por isso as questões apresentadas não atingem um nível 

superior ao 2; porém, nosso objetivo foi ilustrar possíveis exemplos das 

questões encontradas nos testes do DLLE, cuja elaboração é em língua 

portuguesa. Ainda que no documento de questões-exemplos da ETS 

houvesse itens que poderiam atingir um nível mais alto de proficiência 

em leitura, essas questões não se assemelhavam àquelas analisadas nas 

provas do DLLE. 

Levando em conta que o PISA se caracteriza como um exame 

fidedigno e consolidado de testagem em leitura – por ter densidade de 

fundamentos, ser aprimorado por especialistas de diversos países desde 

o ano 2000 e já ter sido aplicado em seis edições – usamos as 

habilidades acima descritas como base para a elaboração do protocolo 

para análise (apresentado no método, capítulo 3) dos itens dos testes de 

proficiência do DLLE, assim como os resultados de trabalhos já 

realizados, cujo foco foram testes de proficiência em língua estrangeira 

(WIELEWICKI, 1997; TUMOLO, 2005). 

Em sua tese, Tumolo (2005) contribuiu com o entendimento da 

defensibilidade de itens de testes com foco na mensuração da habilidade 

em leitura, analisando itens de testes de proficiência padronizados da 

língua inglesa como o Test of English as a Foreign Language – TOEFL 

(Estados Unidos) e o International English Testing System - IELTS 

(Reino Unido). O autor cita como defensáveis aqueles itens que 

procuram testar o leitor de LE em relação ao seu conhecimento dos 

mecanismos sintáticos e coesivos da língua, em relação à sua habilidade 

de inferir significados de palavras, de fazer inferências elementares e de 

proposição, assim como identificar valores funcionais do uso da língua.  

Por outro lado, considera não defensáveis aqueles que focam 

puramente em conhecimento vocabular e conhecimento prévio. 

Ademais, o autor argumenta que são desfavoráveis à situação de 

testagem para fins acadêmicos a proposição de textos de gêneros e tipos 

que não pertencem a essa esfera – poemas, propagandas, etc. 

O conceito de defensibilidade em um teste está relacionado ao 

conceito de validade, ou seja, um item de teste é considerado válido 

quando ele tem condição de medir aquilo que se propõe medir. Em 

outras palavras, o principal aspecto na consideração da validade dos 
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itens é aquele que considera se eles podem ser usados para uma 

interpretação válida da habilidade do qual se tinha a intenção de avaliar 

através do construto. Nesse cenário, para exemplificar a análise da 

defensibilidade dos itens em tais exames de proficiência feita por 

Tumolo (2005), descreveremos sucintamente a análise de dois tipos de 

questões do IELTS – múltipla escolha e completar sentenças com 

informações do texto. Esses dois tipos de questões nos interessam, pois, 

segundo a descrição que consta na página do DLLE, são encontrados 

nos testes do referido Departamento. 

Na edição analisada na tese, os elaboradores do IELTS utilizaram 

o formato múltipla escolha para mensurar aspectos relacionados à 

leitura de informações explícitas e implícitas (inferências) e aspectos 

globais e específicos do texto. Dentro desse formato os itens podem ter 

as seguintes características: a) escolher dentre várias informações aquela 

que expressa o propósito do autor e b) escolher um título para dada 

passagem do texto, o que envolve integração e sumarização do texto por 

meio do processo de inferência. Após conduzida a análise, Tumolo 

(2005) considerou os itens defensáveis no que se referia à flexibilidade 

de mensurar várias habilidades de leitura em diferentes níveis de 

compreensão, porém, quando os distratores não são bem construídos, o 

item perde a validade por gerar confusão entre as alternativas e não 

favorecer a escolha da resposta certa. 

A análise do outro tipo de questão, completar sentenças com 

informações do texto, traz a conclusão de que embora haja o argumento 

desfavorável de que esse tipo de item não evidencia uma situação real 

de leitura, ele é considerado defensável do ponto de vista que, para 

respondê-lo, o leitor deve reconhecer proposições textuais, combiná-las 

para então parafrasear. Essa tarefa permite testar a habilidade gramatical 

na língua, a habilidade de seguir uma linha argumentativa, e de 

estabelecer relações semânticas entre sentenças. Para isso, o leitor 

precisa fazer inferências e reconhecer proposições textuais. 

Sobre as técnicas de testagem, acrescentamos que a análise feita 

por Tumolo (2005) é coerente com a perspectiva encontrada em Hughes 

(2003). Vale agregar que para este, a técnica de múltipla escolha ainda 

tem a vantagem de poder avaliar habilidades sem requerer produção 

linguística; porém, essa condição carrega a desvantagem de a avaliação 

ser somente via reconhecimento e assim possibilitar a resposta 

randomizada. Outras desvantagens, segundo o autor, estão nas restrições 

daquilo que pode ser mensurado e nos desafios que a escrita dos itens 

apresenta aos elaboradores. 
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Além da técnica de múltipla escolha, Hughes (2003) também 

avalia o potencial de técnicas que requerem respostas curtas e de 

técnicas do tipo verdadeiro ou falso. Uma das vantagens da técnica que 

requer respostas curtas é que a possibilidade de respostas randomizadas 

é diminuída, pois o examinando precisa produzir a resposta. Outra 

vantagem é a de que não há necessidade de elaboração de distratores e, 

por isso, a construção do item é facilitada. Entretanto, devido à 

necessidade de uma manipulação mais cuidadosa das respostas 

produzidas, é necessária a redução de itens no teste. A técnica que 

requer a escolha de resposta verdadeira ou falsa é considerada por 

Hughes como uma técnica de múltipla escolha com número reduzido de 

alternativas. Devido a essa configuração, as chances de respostas 

randomizadas é maior e também apresenta resultados mais difíceis de 

manipular. 

Os exemplos de análise acima ilustram a compreensão que 

desejamos ter dos itens dos testes de proficiência do DLLE. Somente 

por meio desse tipo de verificação conheceremos os níveis e os aspectos 

considerados no teste para aprovar um candidato. De posse dessa 

informação, cumprimos nosso objetivo de contrastar com as demandas 

da leitura em LE na pós-graduação. 

Outro trabalho que consideramos relevante ao presente estudo é a 

dissertação de Wielewicki (1997) que investigou os fatores de influência 

nos índices de reprovação dos examinandos do teste de suficiência em 

leitura da Universidade Federal de Santa Maria. O estudo teve como 

foco de análise os itens do teste de língua inglesa da instituição e a 

autoavaliação dos examinados sobre seu desempenho em leitura. Um 

dos propósitos da pesquisa era entender o alto índice de reprovação em 

tal exame, sendo que os examinandos já estavam avançados em seus 

estudos, para os quais a aprovação no teste era requerida. 

Subjacentemente, o trabalho teve como foco o processo de 

testagem e o papel que lhe era conferido no contexto acadêmico. Nesse 

aspecto, o autor se guiou por duas perguntas básicas: “O que significa 

testar proficiência no contexto da pós-graduação?” e “Quem são os 

examinados e os examinadores?” À época, há mais de 20 anos, a 

pesquisa partiu da constatação de que “[...] no Brasil, a pesquisa em 

testagem de proficiência é praticamente inexistente e que, a despeito 

disso, os testes de proficiência continuam sendo aplicados [...]” 

(WIELEWICKI, 1997, p. 42). 

Para conhecer o perfil dos examinandos, o autor entrevistou 

(através de questionário) graduandos e pós-graduandos que haviam se 

submetido ao teste de suficiência em leitura em LE da UFSM e pediu-
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lhes uma autoavaliação de seu rendimento de leitura em língua inglesa; 

depois comparou o resultado das entrevistas com o real desempenho 

obtido pelos estudantes no teste. Paralelamente a essa sondagem, o autor 

analisou as questões dos testes com base na taxonomia das micro-

habilidades, formulada por Munby (1978) e adaptada por Tavares 

(1992), nas quais se destacam as habilidades de conhecimento lexical, 

de compreensão de significado conceitual, de compreensão do valor 

comunicativo, de compreensão de operadores no nível de coesão e 

coerência do discurso, de conhecimento esquemático, de sumarização, 

de leitura geral e específica. 

Levando em conta as habilidades descritas e o desempenho dos 

candidatos no teste, Wielewicki observou que os estudantes não tiveram 

dificuldades em responder questões que demandavam a compreensão de 

tópicos mais gerais do texto. As dificuldades se concentravam naquelas 

questões que exigiam entendimento de expressões de pontos de vista e 

naquelas nas quais era necessário conectar partes do texto através da 

substituição de substantivos por relação anafórica. O autor, amparado 

por Maciel (1980) argumenta que tal dificuldade resulta de um 

conhecimento pobre da sintaxe da língua inglesa, e que, muitas vezes, 

um baixo rendimento em leitura em LE presume uma compreensão 

sustentada em grande medida pela habilidade do conhecimento lexical.  

Os resultados trazidos por Wielewicki (1997) e Tumolo (2005) 

foram de grande valia para a fundamentação desta pesquisa, pois 

apresentaram aspectos e característica de testes de proficiência no 

contexto universitário, que é nosso foco principal. Também, ler tais 

trabalhos nos possibilitou a reflexão sobre o papel que a língua inglesa 

exerce na esfera do ensino superior no Brasil, contexto esse precedido 

por uma educação básica com deficiências profundas no ensino de 

línguas estrangeiras. 
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3 MÉTODO  

 

A pesquisa apresentada neste documento tem características de 

investigação descritiva e explicativa de natureza empírica, visto o 

propósito de descrever objetos e explicar a relação entre eles; bem como 

levantar opiniões e verificar associações entre variáveis (GIL, 2010). 

Tendo em vista os objetivos de analisar o papel da leitura em 

línguas estrangeiras no contexto da Pós-Graduação em Linguística da 

UFSC e de compreender as demandas dos exames de proficiência em 

leitura em língua inglesa, contrastando com as expectativas de leitura 

nesta mesma língua na pós-graduação, e considerando a hipótese de que 

há aspectos de incompatibilidade entre os níveis de leitura considerados 

nos testes e aqueles exigidos na pós-graduação, apresentaremos a seguir 

os participantes, os critérios de seleção e de análise dos dados e os 

instrumentos que pretendemos utilizar. 

 

3.1 OS PARTICIPANTES 

 

Convidamos todos os professores permanentes que atuam no 

PPGL (total de 26) e todos os professores elaboradores das provas de 

proficiência em leitura em língua inglesa do DLLE (total de 11). 

Dispuseram-se a participar das entrevistas 7 professores do PPGL e 7 

professores do DLLE. 

Devido à participação de seres humanos, a presente pesquisa foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos em 26 

de janeiro de 2018, sendo aprovada no dia 29 de abril de 2018 sob o 

parecer n° 2.627.685. 

 

3.2 COLETA DE DADOS 

 

3.2.1 Entrevistas com docentes elaboradores dos testes de 

proficiência e com professores do PPGL 

 

Optou-se pelos modelos de entrevista semiestruturada e narrativa, 

pois segundo Flick (2009), a entrevista semiestruturada promove uma 

teorização acerca do objeto a ser investigado sendo possível obter 

suposições do participante, por meio de perguntas controladas 

direcionadas para a hipótese que se quer investigar. Por outro lado, 

apresenta uma flexibilização com perguntas mais abertas que visam a 
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respostas mais livres, possibilitando uma situação que se aproxima de 

uma conversa.  As entrevistas de natureza narrativa, por sua vez, 

“permitem abordar o mundo empírico até então estruturado do 

entrevistado’’ (FLICK, 2009, p. 164). Esse tipo de entrevista tem por 

objetivo obter dados históricos sobre a natureza do objeto investigado 

através de perguntas gerativas, que funcionam como estímulo à 

narrativa.  

Para viabilizar a condução das entrevistas, enviamos convites 

formais (via e-mail) aos professores elaboradores dos testes de 

proficiência de língua inglesa do DLLE, que compreende um total de 

onze docentes. Em relação aos docentes do PPGL, enviamos os convites 

somente aos professores permanentes, pois eles exercem atividades 

sistematizadas na pós-graduação, ou seja, oferecem, com regularidade, 

disciplinas e orientação de teses e dissertações (conforme Resolução n° 

1/PPGL/2012).  

As entrevistas com os dois grupos de professores foram 

realizadas de forma individual, nas dependências da UFSC, e em dia e 

horário marcado pelos docentes com duração de cerca de quinze 

minutos. Como já dito, conseguimos um corpus final de 14 professores, 

sendo 7 do DLLE e 7 do PPGL. 

Os dados foram coletados em forma de áudio por um gravador 

cedido pelo laboratório FONAPLI (Fonética Aplicada) da UFSC, tendo 

sido posteriormente transcritos para fins de análise. 

 

3.2.2 Exploração dos testes de proficiência do DLLE 

 

A análise dos testes foi feita em um local indicado pelo chefe do 

DLLE dentro das dependências do Departamento, respeitando a 

condição de que somente a análise dos itens poderia ser publicada, 

mantendo as características, os itens das provas e os textos em sigilo. O 

motivo para tal procedimento se deve ao fato de os testes ainda poderem 

ser aplicados pelo DLLE. 

De acordo com informações disponibilizadas pelo Departamento, 

uma quantidade de exames de determinada língua é elaborada a fim de 

serem aplicados por certo período tempo. Nessa condição, um mesmo 

teste pode ser reaplicado diversas vezes. Coletamos, assim, dados 

provenientes de 41 amostras dos testes de língua inglesa 

disponibilizados pelo DLLE. 
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3.2.3 Levantamento das referências de teses e dissertações 

defendidas no PPGL 

 

Devido à relativa demora das teses e dissertações defendidas 

chegarem na Biblioteca Universitária da UFSC, selecionamos os 

trabalhos por meio de uma listagem de defesas disponibilizadas pela 

Coordenadoria do PPGL. De posse de tal lista acessamos os trabalhos já 

publicados via repositório da Biblioteca Universitária. Com tal 

procedimento visamos analisar cem por cento das referências das teses e 

dissertações defendidas entre os anos de 2015 e 2017. Não incluímos 

teses e dissertações de 2018, por causa do prazo de entrega da versão 

final, que varia conforme o resultado da avaliação da banca 

examinadora, o que pode levar à indisponibilidade (posto ainda não 

existirem) de parte dos trabalhos finais defendidos no ano passado. 

Assim, coletamos dados de 72 trabalhos disponibilizados na Biblioteca 

Universitária entre teses e dissertações (53 dissertações e 19 teses). 

 

3.2.4 Levantamento das referências dos Planos de Ensino dos 

docentes do PPGL 

 

Como já dito, complementaremos nossos dados de pesquisa 

também analisando as referências dos Planos de Ensino das disciplinas 

oferecidas pelo PPGL entre os anos de 2015 e 2018. Como esta análise 

é complementar ao nosso objetivo de pesquisa, não analisamos todas as 

disciplinas oferecidas pelo programa, mas sim aquelas que pertencem ao 

grupo 1 (Morfologia, Sintaxe, Semântica, Fonologia e Linguística 

Geral), e ao grupo 2 (Linguística Aplicada, Sociolinguística e 

Dialetologia e Psicolinguística). A escolha por essas disciplinas se deve 

a sua regularidade de oferta, observando que elas são, segundo o 

Regimento do PPGL (2011, 2018), obrigatórias tanto para mestrandos 

quanto para doutorandos.  

Além de terem regularidade de oferta, ocorre ser, na maioria das 

vezes, o mesmo docente que ministra certa disciplina. Considerando 

esse panorama, analisamos, dentro do período de 2015 a 2018, apenas o 

Plano de Ensino mais recente se o mesmo professor ministrou a 

disciplina mais de uma vez dentro do período mencionado. Tendo 

havido mudança de docente, analisamos o Plano de Ensino de cada 

ministrante, contanto que esses docentes sejam permanentes no PPGL 

(mesmo critério estabelecido para as entrevistas). 
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3.3 INSTRUMENTOS 

 

O primeiro deles é o protocolo para a análise dos itens dos testes, 

que serviu de base para analisar os aspectos de leitura avaliados nos 

testes de proficiência, tendo como fundamento as concepções sobre 

testagem em leitura geral e testagem em leitura em LE apresentados no 

referencial teórico desta dissertação. 

O segundo instrumento são as questões-guia para as entrevistas 

com os professores elaboradores do teste de proficiência do DLLE e 

com os professores do Programa de Pós-graduação em Linguística. 

 

Protocolo de análise das questões do teste 

 
Quadro 5 - Protocolo de análise dos testes de proficiência e indicações dos 

níveis de proficiência em leitura, conforme o PISA (2015). 

Características do texto abordado 

 An

álise29 

Observações 

a) Área do Conhecimento?   

b) Gênero textual?   

c) Predominância de qual tipo textual?   

d) Organização textual (Texto linear 
contínuo ou não linear e descontínuo)? 

Possui gráficos, tabelas, diagramas, etc, 

na organização textual? 

  

e) Textos múltiplos (apresentação de dois 
ou mais textos ou excertos)? 

  

Natureza dos itens 

 Análise Observações 

a) Questões de múltipla escolha?   

b) Questões abertas e que exigem 

elaboração de resposta? 

  

c) Questões de preenchimento de lacunas 

com informações do texto? 

  

d) Questões de tradução?   

e) Outro tipo. Especificar.   

f) Exige leitura geral ou específica?   

g) Exige localização de informações do 

texto? Explícita ou implícita? 

  

h) Exige habilidade de conhecimento   

                                                           
29 As colunas análise e observações foram preenchidas com respostas 

descritivas e explicativas. 
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lexical? 

i) Exige compreensão de operadores 

coesivos? Em que tipo de relação 

anafórica/catafórica, de substituição por 
sinônimo ou por pronome? Outro? 

  

j) Exige integração e interpretação de 

informações do texto? 

  

k) Exige reflexão e análise sobre pontos 

de vista expressos no texto? 

  

l) O conhecimento prévio é 
explicitamente acionado? Como e de que 

natureza? 

  

m) Quais processos de leitura são 

incitados pelos itens dos testes (top down, 
bottom up, interativo)? 

  

Situação de leitura – Propósito do Texto 

 Análise Observações 

a) Pessoal (de interesse intelectual e 

prático)? 

  

b) Público (de interação social)?   

c) Educacional (de interesse 

institucional)? 

  

d) Ocupacional (de interesse laborativo)   

e) Leitura com fim instrucional (leitura 
para estudo)? 

  

Níveis de Proficiência30 PISA (2015) 

Nível 6 
Nível 5 

Nível 4 

Nível 3 
Nível 2 

Nível 1a 

Nível 2b 

Fonte: a própria autora. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Apresentados e descritos no Referencial Teórico (Capítulo 2). 
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3.3.2 Entrevistas narrativas e semiestruturadas: Questões-guia 

 

I) Perguntas para entrevista com professores da Pós-Graduação em 

Linguística 

 

1) Como você concebe a leitura na pós, especialmente em língua 

estrangeira? Qual o papel dela na formação do/a pós-graduando/a na 

Linguística? 

2) Qual nível de leitura você considera satisfatório para o estudo dos 

textos das disciplinas que você ministra e para a fundamentação das 

pesquisas de pós-graduação? 

3) O que os discentes devem desempenhar diante de um texto, seja em 

língua portuguesa, seja em língua estrangeira, para que você considere 

que ele teve um bom desempenho? 

4) Em que medida a leitura em LE é requerida nos trabalhos de 

conclusão dos seus orientandos? 

5) Há utilização de textos traduzidos em suas disciplinas? Se sim, existe 

alguma preferência pelo texto traduzido? 

 

II) Perguntas para entrevista com professores elaboradores dos 

testes de proficiência 

 

1) Você poderia me contar um pouco de sua experiência na área de 

leitura e de avaliação em leitura em LE? Quais são suas concepções e 

como essas concepções são consideradas na elaboração dos testes de 

proficiência em leitura do DLLE? 

2) Existe alguma diretriz para a elaboração dos testes e escolha dos 

textos (frequência de palavras, complexidade da sintaxe)? Não havendo 

normatização (ou havendo normatização), quais aspectos e níveis de 

leitura são considerados para avaliar a proficiência de leitura do 

candidato? 

3) O que se espera que um candidato consiga desempenhar diante de um 

texto (considerado satisfatório), a fim de ser considerado proficiente em 

língua inglesa? 

4) Há especificações ou orientações para a correção das provas? Como 

são corrigidas as questões abertas, por exemplo? Existe gabarito? 
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3.4 CRITÉRIO DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

3.4.1 Entrevistas 

 

Devido à natureza das entrevistas, a análise dos dados obtidos é 

qualitativa considerando os aspectos relacionados ao nosso objetivo de 

pesquisa: compreender as expectativas de leitura em LE nos exames de 

proficiência, a fim de contrastá-las com as demandas da leitura em LE 

na Pós-Graduação em Linguística. 

 

3.4.2 Testes de proficiência 

 

Os dados obtidos na análise dos testes de proficiência de língua 

inglesa do DLLE receberam tratamento tanto quantitativo como 

qualitativo. Qualitativo no que se refere às expectativas de leitura em LE 

presentes nos testes por meio da análise dos níveis das questões. O 

aspecto quantitativo está relacionado à quantidade de itens que se refere 

à determinada tarefa de leitura, determinado tipo de questão, bem como 

à quantidade de áreas do conhecimento, tipos e gêneros textuais do 

texto-base presentes nos testes. Também foi contabilizado o número de 

questões enquadradas nos níveis apresentados no PISA. Nesse sentido, o 

aspecto quantitativo serviu de base para a construção do qualitativo. 

 

3.4.3 Referências de teses e dissertações e de Planos de ensino 

 

A análise das referências das teses e dissertações e dos Planos de 

Ensino foi quantitativa de caráter descritivo, tendo sido considerados 

valores percentuais das referências em língua estrangeira, 

principalmente a inglesa, dentro da totalidade das referências utilizadas 

nesses materiais. 
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4 DESCRIÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo, apresentaremos a descrição, a análise e a 

discussão dos dados. A ordem de apresentação se dará da seguinte 

maneira: primeiro descreveremos e analisaremos os dados referentes às 

entrevistas, depois referentes aos testes de proficiência e, por último, os 

dados sobre as referências das teses e dissertações e dos Planos de 

Ensino. Na sequência, será apresentada a discussão, com vistas a 

responder nossa pergunta de pesquisa e checar nossa hipótese. 

 

4.1 ENTREVISTAS 

 

Analisamos qualitativamente as respostas dos professores em 

relação às questões-guia, bem como outras considerações trazidas pelos 

docentes – traço característico da entrevista semiestruturada. Esse 

conjunto de informações nos forneceu subsídios, juntamente com a 

análise dos testes de proficiência, para testar nossa hipótese de pesquisa 

sobre os aspectos de coincidência entre as exigências em leitura em LE 

na pós-graduação e o que é requerido nos exames de proficiência em LE 

do DLLE. 

Considerando esse cenário, organizaremos a apresentação dos 

dados da seguinte forma: dividiremos as entrevistas em dois blocos: 

Bloco 1) professores do PPGL, denominados 

PPGL01,02,03,04,05,06,07 e Bloco 2) professores elaboradores dos 

testes de proficiência do DLLE, denominados 

DLLE01,02,03,04,05,06,07. Dentro dessa divisão, apresentaremos cada 

questão-guia, analisando as respostas dadas pelos professores. 

Como já informado, contamos com 7 informantes em cada grupo 

de professores. O conteúdo das verbalizações será descrito 

aleatoriamente dentro de cada grupo, mantendo em sigilo a identidade 

dos participantes. 

 

4.1.1 Questões e análises das respostas do bloco 1:  Professores do 

PPGL 

 

Questão-guia 1) Como você concebe a leitura na pós, especialmente em 

língua estrangeira? Qual o papel dela na formação do/a pós-graduando/a 

na Linguística? 
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Segundo os docentes do PPGL, a leitura em LE exerce papel de 

muita relevância na formação do pós-graduando, pois possibilita contato 

com contextos de pesquisa internacionais, a exemplo do que afirma 

PPGL06: “Não uso a LE porque é uma exigência da pós-graduação, mas 

sim porque a leitura em LE é necessária”. Além disso, em algumas 

áreas, os professores relatam que a maioria da bibliografia relevante é 

em LE, segundo PPGL02: “É raro encontrar textos relevantes que não 

sejam em língua inglesa”, e PPGL06: “Eu não economizo o pós-

graduando da bibliografia que é necessária”. Nesse sentido, a leitura na 

língua original permite ao estudante acesso à bases teóricas, pois, de 

acordo com os docentes, pode não haver tradução exata de alguns 

conceitos fundantes, o que pode ocasionar ruptura na compreensão dos 

pós-graduandos, na visão de PPGL03: “Faz muita diferença ler os textos 

em suas fontes originais”. Por outro lado, em algumas áreas da 

Linguística, os professores afirmam que a literatura nacional já se 

desenvolveu a ponto de não haver tanta necessidade de consulta aos 

materiais estrangeiros, o que é assumido por PPGL03: “Temos bons 

textos produzidos nacionalmente”. 

Observa-se, assim, que um dos principais papéis que a leitura, 

tanto em língua materna quanto em língua estrangeira, exerce na pós-

graduação está relacionado ao acesso de conceitos-chave e às teorias e 

pesquisas, o que caracteriza a leitura para estudo. Como pretendemos 

analisar a compatibilidade entre os níveis de leitura exigidos na Pós-

Graduação em Linguística e os níveis avaliados nos testes do DLLE, 

buscaremos em nosso referencial teórico subsídios para entender que 

nível de leitura é necessário para que o leitor consiga cumprir com as 

exigências do professores do PPGL – acessar  conceitos-chave e teorias 

– para então comparar com os níveis de leitura exigidos nos testes de 

proficiência. 

Se considerarmos o modelo de compreensão de Kintsch e 

Rawson (2013), para acessar teorias e entender conceitos-chave 

subjacentes em um texto acadêmico, o leitor deve acessar, 

necessariamente, os conteúdos explícitos e implícitos do texto a fim de 

formar o modelo situacional. Uma leitura no nível microestrutural não 

daria conta, uma vez que não abarca o texto como um todo, assim como 

uma leitura macro também não possibilitaria o aprofundamento que o 

estudo requer. As características dos textos acadêmicos podem impor 

entraves à compreensão, mesmo no nível microestrutural: grande 

número de sentenças subordinativas que complexificam a resolução de 

anáforas e, como consequência, a retomada textual, assim como 

vocabulário especializado ou o uso de metalinguagem. 
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Além do que foi exposto, podemos adicionar que a leitura no 

meio acadêmico implica produção para além da compreensão, que 

permite a formação de uma representação mental do texto: seminários, 

artigos, dissertações e teses. Nesse cenário, elaborar requer muito mais 

do que encontrar informação relevante em um texto. Requer 

compreensão aprofundada, reflexão, contextualização, comparação e 

contraste de assunções feitas pelos teóricos, bem como consideração de 

pontos de vistas divergentes. Enfim, o estudante deve gerar uma rede de 

associações entre os conteúdos dos textos que ele já leu sobre 

determinado assunto, realizando muitas inferências, o que exige 

bastante de seu conhecimento prévio (LEFFA, 1996). 

Relacionando as demandas citadas com os níveis do PISA, esse 

grau de exigência estaria relacionado aos níveis mais altos de leitura. 

Como exemplo, no nível 6, exige-se que o leitor faça múltiplas 

inferências; faça comparações e contrastes de informações com 

precisão; compreenda detalhadamente e integre informações de um ou 

mais textos com base na produção de categorias abstratas; levante 

hipóteses e avalie criticamente um texto complexo e desconhecido. 

Essas demandas descritas no PISA (2015) se enquadram com as 

exigências de leitura na pós-graduação, se levarmos em conta o que é 

preciso para compreender teorias e conceitos-chave e, então, operar 

sobre eles. 

 

Questão-guia 2) Qual nível de leitura você considera satisfatório para o 

estudo dos textos das disciplinas que você ministra e para a 

fundamentação das pesquisas de pós-graduação? O que os discentes 

devem desempenhar diante de um texto, seja em língua portuguesa, seja 

em língua estrangeira, para que você considere que ele teve um bom 

desempenho? 

 

Há variação nas falas dos docentes em relação ao nível de 

proficiência considerado adequado para realização de leitura para estudo 

no PPGL. Foram mencionados o nível intermediário e o nível fluente. 

Todavia, essa indicação não veio acompanhada de uma definição clara, 

o que vai ao encontro das constatações de Siqueira (2009) sobre a falta 

de clareza em relação ao conceito de proficiência no contexto da pós-

graduação no Brasil. 

Os professores que indicaram o nível intermediário, por exemplo, 

afirmaram não haver necessidade de fluência linguística quando o aluno 

já construiu vocabulário técnico (metalinguagem) em LE na sua área de 

estudo, como afirma PPGL02 “Geralmente o aluno desenvolve a 
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habilidade de fazer uma leitura técnica”, “Conhecendo o vocabulário 

técnico da área te permite fazer uma boa leitura, mesmo não tendo uma 

proficiência tão alta”. Para alguns docentes, o conhecimento da 

metalinguagem fomentaria a compreensão em leitura dos textos em 

língua estrangeira de modo tal que mitigaria a relevância do 

conhecimento linguístico na LE de outras ordens.  

No entanto, outros docentes consideram que a barreira linguística 

é mais um entrave na compreensão dos textos acadêmicos, aliada à 

dificuldade imposta pelo conteúdo dos textos, como observado nas falas 

de PPGL07: “O não domínio do vocabulário técnico (assunto) traz 

problemas de compreensão até em língua materna” e de PPGL04: “As 

disciplinas formais trazem conteúdos complexos que por si só criam 

condições de incompreensão, aliando-se à barreira linguística”. 

Em relação ao papel que os schemata exerce na compreensão em 

leitura, já vimos em Leffa (1996) que esta é fundamental. Sem ela não 

lemos, pois somos bloqueados já no nível lexical. E a construção de 

metalinguagem é parte integrante e essencial para que o uso dos 

schemata seja efetivo (LEFFA, 1996) ), embora não seja suficiente para 

a leitura de um texto. O contato rotineiro de um pós-graduando com sua 

área de estudo propicia a construção dos schemata. A metalinguagem 

contida nesses schemata pode aliviar o processamento no nível 

microestrutural, quando aliada ao conhecimento da sintaxe de elementos 

coesivos responsáveis pela costura das ideias textuais. Contudo, isso 

pode não garantir o acesso aos níveis superiores de leitura se o sujeito 

não tem um nível linguístico mínimo na LE e um bom nível em leitura. 

Essas premissas são apontadas pela Teoria do Limiar Linguístico 

(CLARKE, 1979; BERNHARDT; KAMIL, 1995) apresentada em nosso 

referencial teórico. Tendo em vista as evidências em favor da Teoria do 

Limiar linguístico, não acessamos, por meio dos estudos realizados para 

esta dissertação, conclusões que permitam afirmar o grau exato de 

relevância da metalinguagem para a leitura em LE e qual nível 

linguístico seria satisfatório para seu uso efetivo.  

No quadro de referência do ACTFL (2012) para a habilidade de 

leitura, um sujeito com nível intermediário é capaz de entender 

informações provenientes de textos com estrutura simples e previsível, 

encontrada, principalmente em anúncios e quadro de avisos. Esses 

textos geralmente apresentam baixa complexidade estrutural, 

apresentação previsível, vocabulário de alta frequência e coesão 

simplificada. Essa definição não se enquadra nos níveis de exigência 

dos textos acadêmicos; portanto, o nível intermediário parece ser 

incompatível com a demanda de leitura na pós-graduação. 
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O nível definido no ACTFL (2012) como superior é aquele que 

mais se ajusta à necessidade do contexto acadêmico, pois implica o 

entendimento de uma variedade de textos, de gêneros das esferas 

profissional, técnica, acadêmica, literária e na compreensão de 

informações implícitas e tipos de argumentos, calçada pelo seu 

repertório vocabular. A descrição acima vai ao encontro das concepções 

dos professores que verbalizaram, a exemplo de PPGL05: “Eu acho que 

tem que ser leitura fluente”. Esses docentes parecem considerar que, na 

pós-graduação, o nível de leitura deve ser fluente em LE, pois o grau de 

exigência apresentado pelos textos científicos ultrapassa as 

competências descritas no nível intermediário. 

O que foi exposto está, de certo modo, relacionado ao 

desempenho que os pós-graduandos devem ter diante de um texto 

acadêmico, segundo tópico da questão. Mas, quando novamente 

indagados sobre o que é considerado satisfatório para esse quesito, os 

docentes voltam a citar o entendimento de teorias e acesso a conceitos-

chave, conforme dito por PPGL02: “A leitura em LE é fundamental 

para acessar os textos da área”. Assim, essa parece ser a base fundante 

do requerimento de leitura em LE no PPGL. 

 

Questão-guia 3) Em que medida a leitura em LE é requerida nos 

trabalhos de conclusão dos seus orientandos? 

 

Nas respostas a essa questão, observamos que a estreita relação 

dos professores com seus orientandos permite que os docentes tenham 

mais controle sobre as leituras realizadas por eles. Desta forma, na 

orientação das teses e dissertações, a relevância dos textos para as áreas 

de estudo é fator preponderante para o uso mais efetivo de referências 

em LE ou em LM. Como já dito, não que os textos em LE não sejam 

relevantes, mas em algumas áreas da Linguística, conforme defendem 

alguns dos docentes investigados, a exemplo de PPGL01, PPGL03 e 

PPGL07, a produção nacional já alcançou um patamar que permite um 

uso mais considerável de textos em língua portuguesa para fundamentar 

pesquisas. Nesses casos há, inclusive, protecionismo em relação à 

produção científica nacional “Do Brasil para o mundo”, na fala deste 

docente, PPGL01, foi possível observar oposição ao uso de referências 

estrangeiras por considerar esse ato como “importação de teorias”. 

O cenário apresentado não é verificado em todas as áreas da 

Linguística. Ao contrário, outros professores salientam a necessidade de 

fundamentar pesquisas em sua área por meio de referências 

internacionais. Eles relatam que, desde a graduação, os alunos que 
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querem desenvolver pesquisa nessas áreas se preparam linguisticamente 

para tal, por conhecerem o grau de relevância que os textos em LE 

exercem naquele campo do saber. Nesse sentido, os docentes esperam 

que seus orientandos venham preparados nesse quesito para a pós-

graduação, como podemos observar nas falas de PPGL05: “Sem inglês, 

impossível. É uma questão que nem se coloca”, de PPGL06: “Nem 

pergunto. Eles têm que se virar”, “É o mínimo que eu espero de um pós-

graduando” e de PPGL07: “Não tem desculpa. Tem que ler”. 

Por meio dessas afirmações, pudemos compreender que a leitura 

em LE, para a maioria das áreas do PPGL, não é apenas um 

requerimento burocrático. Essa atividade realmente faz parte do 

conjunto de requisitos necessários para estudar e fazer pesquisa. 

Também pudemos apurar que a falta de uso de referências em LE pode 

não ser um ponto negativo quando há a opção de se amparar 

majoritariamente na literatura nacional por esta já estar teoricamente 

bem desenvolvida. 

 

Questão-guia 4) Há utilização de textos traduzidos em suas disciplinas? 

Se sim, existe alguma preferência pelo texto traduzido? 

 

Em relação a essa questão, confirmou-se, na voz de alguns 

docentes, nossa indicação inicial de que no PPGL há resistência à leitura 

em LE por parte dos pós-graduandos. No entanto, apesar dessa 

constatação, os docentes relatam que o contato mais distante entre eles e 

os alunos das disciplinas faz com que seja difícil supervisionar a leitura: 

se realmente eles leem, o quanto leem e em quais condições leem. Nesse 

sentido, apesar de alguns professores dizerem não terem tido 

reclamações em relação à leitura em LE, eles confessam a preocupação 

com o fato de que se há incipiência por parte dos alunos, ela pode não 

estar sendo relatada. 

Os professores que recebem reclamações em relação à leitura em 

LE tentam, de certa forma, suavizar a situação diminuindo as referências 

em LE de seus Planos de Ensino, como observado nas falas de PPGL04: 

“Tento fazer um uso menor de textos em LE” e de PPGL05: “Eu 

mesclo”. Ao enfrentarem a mesma situação, outros docentes optam pelo 

uso de obras traduzidas, mesmo não concordando com essa atitude, 

como coloca PPGL04: “Não confio nas traduções, mas trabalhamos 

com o que temos”. Também no tocante à tradução, os docentes sugerem 

que pode haver uso de mecanismos como o Google tradutor por parte 

dos alunos. Esse aspecto merece atenção; no entanto, apesar de haver 

pesquisas que abordem o uso desses mecanismos (DANIEL, 2013; 
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GRAZIUSO, 2014), não o discutiremos, por ele ultrapassar o foco dos 

nossos objetivos de pesquisa. 

Diante do exposto, podemos concluir que a leitura em LE é 

necessária no PPGL, mas quando há despreparo linguístico por parte 

dos pós-graduandos, os professores, com vistas a garantir o bom 

rendimento dos discentes, buscam alternativas como a substituição de 

obras de referência em LE por obras em LM, bem como a utilização de 

material traduzido. O despreparo por parte dos alunos no PPGL, mesmo 

não sendo tópico das questões-guia, foi pauta nas falas dos professores. 

Segundo eles, há casos em que é difícil criar o hábito do aluno se 

preparar para estar nas aulas por meio da leitura, como evidenciado na 

fala de PPGL07: “A leitura é muito negligenciada pelos estudantes” e 

“É a base de tudo e o calcanhar de Aquiles de tudo”. 

Essas falas corroboram o que foi dito em nosso referencial sobre 

a leitura em LE estar atrelada à condição de leitura em LM (CLARKE, 

1979; ALDERSON, 1984; BOSSERS, 1991; HULSTIJN, 1991; 

SEGALOWITZ; POULSEN; KOMODA, 1991; BERNHARDT; 

KAMIL, 1995). Não podemos discutir aqui a condição cognitiva de 

leitura dos pós-graduandos, uma vez que não testamos essa habilidade. 

No entanto, por meio da fala dos professores, podemos perceber que, no 

PPGL, os pós-graduandos apresentam problema de leitura relacionado à 

dedicação ao estudo, sendo intensificado quando essa atividade é 

requerida em línguas estrangeiras, como podemos observar na fala de 

PPGL07: “No ensino superior é difícil criar o hábito de o aluno se 

preparar para estar nas aulas por meio da leitura”. Em outras palavras, se 

eles negligenciam a leitura em LM, negligenciam também a leitura em 

LE. 

 

4.1.2 Questões e análises das respostas do bloco 2: professores 

elaboradores dos testes de proficiência do DLLE 

 

Questão-guia 1) Você poderia me contar um pouco de sua experiência 

na área de leitura e de avaliação em leitura em LE? Quais são suas 

concepções e como essas concepções são consideradas na elaboração 

dos testes de proficiência em leitura do DLLE? 

 

A maioria dos professores entrevistados relatou ter experiência 

com ensino de leitura (DLLE03, DLLE05, DLLE06 e DLLE07), apenas 

DLLE05 e DLLE07, porém, disseram ter experiência em avaliação em 

leitura em LE ou em português como língua estrangeira, enquanto 
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outros relatam não ter nem experiência na elaboração instrumentos de 

avaliação nem experiência com ensino de leitura (DLLE01, DLLE02 e 

DLLE04). 

No tocante à concepção de leitura dos elaboradores, encontramos 

as seguintes: (i) capacidade de identificar ideias principais de um texto 

(DLLE01); (ii) uma habilidade que serve a uma função prática, como na 

pós-graduação onde os sujeitos leem para estudar (DLLE02); (iii) 

demonstração de conhecimento da ideia central do texto e 

especificidades (estruturas linguísticas) (DLLE03); (iv) condição de 

compreender um excerto do texto (DLLE04), (v) compreender textos de 

temas gerais (DLLE05), (vi) interação entre leitor e texto e as diversas 

fontes de conhecimento que impõem significado ao texto (DLLE06) e 

(vii) resultado das aproximações com o texto: interação entre 

processamento bottom up e top down (DLLE07).  

Em síntese, a concepção que rege a elaboração dos instrumentos 

parece ser a de que ler é compreender as ideias principais, visando a um 

entendimento geral do texto por meio de extração ou atribuição de 

sentidos, o que não encontra os aspectos requeridos para a leitura-

estudo: compreensão aprofundada, reflexão, contextualização, 

comparação e contraste de assunções feitas pelos teóricos, bem como 

consideração de pontos de vistas divergentes. Aspectos relacionados às 

exigências dos professores do PPGL com vistas a acessar teorias e 

conceitos. 

A utilização dessas concepções para elaboração dos testes, no 

entanto, é divergente nas falas de alguns professores, no que diz respeito 

sobre a própria natureza e função dos exames. Verificamos, assim, que 

alguns deles consideram a avaliação em leitura pretexto para avaliar 

proficiência linguística, como se esses dois aspectos não fossem 

inerentes, sendo a leitura parte do conjunto de habilidades que 

compreende a proficiência linguística, como diz DLLE07: “Minha 

preocupação maior não é aferir a competência leitora, mas aferir, medir, 

conhecer o nível de proficiência que o candidato tem”. Essa fala revela 

distorção da função da avaliação, pois o próprio nome do instrumento é 

Exame de Proficiência em Leitura.  

Outrossim, a habilidade da leitura na visão de DLLE02 e 

DLLE07 parece não exigir produção linguística em LE por parte do 

candidato, como afirmado por DLLE02: “Ele não produz nada. As 

respostas são em português”. Em outras palavras, os participantes 

DLLE02 e DLLE07 parecem não considerar que a leitura é uma 

atividade ativa e complexa, que implica produção de sentido pelo leitor. 

Não é porque ler não envolve necessariamente externalização que não 
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haja atuação e produção do leitor com vistas a representar mentalmente 

o texto e compreendê-lo. 

 

Questão-guia 2) Existe alguma diretriz para a elaboração dos testes e 

escolha dos textos (frequência de palavras, complexidade da sintaxe)? 

Não havendo normatização (ou havendo normatização), quais aspectos e 

níveis de leitura são considerados para avaliar a proficiência de leitura 

do candidato? 

 

Quando indagados sobre as diretrizes do Departamento para a 

elaboração das provas, os professores afirmam que não há nenhuma 

regulamentação sobre como elas devem ser, como afirmado por 

DLLE02: “É livre”. O que há é apenas uma regra sobre a extensão do 

texto-base utilizado (de 30 a 40 linhas), que consta no Regimento da 

prova disponibilizado no site do DLLE31. Desta forma, não havendo 

diretriz por parte do Departamento, perguntamos aos professores sobre 

suas próprias concepções na elaboração do instrumento. 

No tocante à complexidade do texto-base, eles informaram terem 

cuidado com a complexidade sintática, vocabular e temática, preferindo 

textos simples, preferencialmente sobre conhecimentos gerais, mas 

autênticos. Apenas um dos professores, DLLE07, informou a 

preferência em utilizar dois textos mais curtos ao invés de um. A baixa 

complexidade textual indicada nas falas de DLLE01: “Evito abordar 

textos que exigem conhecimento prévio.” e “Escolho textos cujo tema 

seja conhecimentos gerais.” e de DLLE03: “Escolho textos de aspectos 

gerais.” e “Cuido com a complexidade textual.”, já indica uma 

incompatibilidade com os textos acadêmicos abordados na pós-

graduação. 

Todos os professores dizem fazer uso de questões de 

compreensão, principalmente no formato múltipla-escolha, aberta e de 

tradução. As questões de tradução são apontadas como sendo mais 

difíceis do que as de compreensão, pois os candidatos devem produzir, e 

essa produção pode incorrer em dificuldades em relação à escrita e não à 

leitura, o que é salientado por DLLE05: “Pode ocorrer que o aluno seja 

capaz de compreender, mas não seja capaz de redigir:”. Além disso, 

alguns professores dizem não utilizar somente a tradução, pois seu ato é 

diverso do ato de ler para compreender. No entanto, apesar dessa 

aparente similaridade, no que se refere ao método de testagem, a 

                                                           
31 O Regimento do exame pode ser acessado no link: 

http://www.proficienciadlle.com 
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elaboração dos testes não segue um padrão; ou seja, cada professor 

segue suas próprias diretrizes, resultando em provas diferentes em 

formato e número de questões, como podemos observar nas falas de 

DLLE05: “Cada professor segue suas próprias concepções.”, de 

DLLE04: “Elaboro dez questões, mas não é regra.” e de DLLE03: 

“Estabeleço que o teste terá compreensão geral e específica, por 

exemplo: o que se entendeu sobre o parágrafo?”. 

Provas que não seguem critérios específicos quanto a sua 

elaboração podem levar à disparidade nos resultados da testagem. 

Melhor dizendo, um mesmo candidato pode obter notas divergentes e 

inclusive ser aprovado ou reprovado, se realizar provas elaboradas por 

professores diferentes, sendo que essas provas provêm de um mesmo 

programa de testagem. Mesmo que os testes do DLLE não sejam 

elaborados especificamente para avaliar a leitura em LE no PPGL, o 

Programa aceita o resultado desse instrumento como comprovação da 

condição de leitura em LE de seus discentes. Isso dito, notas divergentes 

podem apontar condições de leitura distintas e para a comprovação de 

proficiência em leitura dos alunos do PPGL, o teste perderia no quesito 

confiabilidade, que segundo Hughes (2003), é um construto aplicado 

aos instrumentos de testagem que visa garantir que não haja grande 

variação nos escores obtidos se os examinandos prestarem o exame em 

momentos diferentes. 

No que tange ao nível considerado para a aprovação no teste, a 

maioria dos elaboradores diz que o candidato deve demonstrar um nível 

B132 (intermediário), a exemplo de DLLE04: “Imagino um B1.”, de 

DLLE06: “Ele tem que saber mais que um iniciante”. Outros, como 

DLLE03, dizem não ter um nível de proficiência estabelecido, ou 

expressam uma noção vaga em relação ao nível, a exemplo de DLLE02: 

“Se o candidato obtém uma nota boa é porque a proficiência é boa”.  

Sabemos que os níveis de proficiência podem ser conceitos muito 

abstratos, sendo divergentes, inclusive, em alguns quadros de referência, 

como o ACTFL e o QCER. Lembrando que o intermediário foi o 

                                                           
32 O nível B1 se refere ao nível intermediário no QCER considerando a 

sequência de níveis: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Segundo a descrição do British 

Council, nesse nível o sujeito é capaz de: compreender questões principais de 
determinado tópico familiar, produzir discurso simples e descrever experiências 

e eventos expondo justificativas e opiniões. Já o ACTFL (descrito na seção 

2.5.1 do Referencial Teórico) não usa a mesma terminologia. Seus elaboradores 
classificam a proficiência em Distinto, Superior, Avançado, Intermediário e 

Iniciante. 
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mesmo nível indicado por alguns professores do PPGL para que, 

segundo eles, aliado à metalinguagem, facilitaria o acesso do aluno às 

leituras em LE. Como foi constatado no referencial utilizado nesta 

dissertação, o ACTFL (2012) e na Teoria do limiar linguístico, alguém 

com nível intermediário pode não conseguir, na habilidade de leitura, 

atingir níveis profundos de compreensão devido à insuficiência 

linguística. Nesse cenário, o nível intermediário parece ser o nível da 

incerteza; isto é, quando não é claro o conceito de proficiência que se 

quer adotar, devido à ausência de conceitos que regem a elaboração dos 

testes, estabelecidos em forma de diretriz pelo Departamento de 

testagem, no caso o DLLE. 

 

Questão-guia 3) O que se espera que um candidato consiga 

desempenhar diante de um texto (de maneira satisfatória), a fim de ser 

considerado proficiente em língua inglesa? 

 

As entrevistas nos possibilitaram apurar que os docentes esperam 

que os candidatos demonstrem, principalmente, os seguintes 

desempenhos diante de um texto, a saber: (i) ter conhecimento mínimo 

do léxico e da sintaxe da língua, sendo capaz de reconhecer a 

organização retórica do texto: problema/solução, frase tópica, 

comparação/contraste e paralelismo (DLLE01); (ii) aferir ideias nas 

entrelinhas e identificar a ideia geral de um texto (DLLE02); (iii) 

identificar aspectos específicos no nível da tradução (DLLE03); (iv) 

construir sentido a partir do texto (DLLE04); (v) ler o texto e 

demonstrar que entendeu, pinçando informações importantes do texto 

(DLLE05); (vi) ser agente preponderante para impor significado ao 

texto (DLLE06); e (vii) ser capaz de fazer uma leitura micro e macro do 

texto (DLLE07). 

Os desempenhos descritos estão de acordo com o nível de leitura 

exigido pelos professores nos testes. Segundo eles, esse nível é o de 

compreensão em leitura, não o de interpretação, o que quer dizer que, 

nas questões das provas, é mais requerido acesso aos conteúdos 

explícitos do texto. Assim, os professores relatam evitar a exigência de 

realização de inferências complexas, como verificado na fala de 

DLLE03: “A gente não faz coisa muito difícil porque realmente só para 

ver a compreensão geral do texto” e “Não dá para ser muito 

aprofundado”. Além disso, as provas serem de “compreensão” (no 

sentido de não extrapolar o conteúdo literal do texto, não exigindo 

inferências) é, segundo alguns professores (DLLE03, DLLE04 e 



 

 

86 
 

 

 

DLLE05), uma exigência dos próprios candidatos, como afirmado por 

DLLE04: “Eles também nos cobram.”. 

O fato de os candidatos poderem ter influência no nível de 

exigência das provas pode impactar no papel que esse instrumento 

exerce para comprovação de proficiência em leitura. Ora, embora o teste 

deva respeitar e ser sensível à condição do examinando, para que ele 

tenha capacidade avaliativa, deve respeitar critérios relativos aos 

propósitos e aos construtos da testagem, o que implica não se adequar às 

necessidades de aprovação dos candidatos; senão, a aprovação pode 

suscitar ausência de confiabilidade. Como já dito no Referencial teórico 

(HUGHES, 2003), um teste perde no aspecto validade de face, ou seja, a 

possível manipulação do teste faz com que ele não tenha condições de 

alcançar o objetivo pretendido. Isso levando em conta a importância 

acadêmica que a aprovação no teste exerce no contexto da pós-

graduação da UFSC: cumprir com uma exigência que, se não atendida, 

pode levar ao desligamento do aluno do Programa. 

Essas assunções demonstram que os candidatos têm de 

demonstrar uma compreensão superficial, de natureza mais explícita, 

dos textos em LE, sendo, portanto, incompatível com o nível de 

compreensão exigido na leitura dos textos acadêmicos pelos professores 

do PPGL: compreensão de teorias e conceitos subjacentes. Essa 

incompatibilidade fere a validade de conteúdo do teste, o que quer dizer 

que o nível de leitura avaliado no teste não é o mesmo da situação real 

de uso da língua. Em outras palavras, o teste não espelha a situação de 

uso do qual está a serviço (HUGHES, 2003), o que também é 

corroborado pela afirmação de DLLE05: “A prova não vai refletir o que 

ao aluno vai fazer no dia a dia.”. 

 

Questão-guia 4) Há especificações ou orientações para a correção das 

provas? Como são corrigidas as questões abertas, por exemplo? Existe 

gabarito? 

 

Geralmente, cada professor elabora e corrige suas provas. Há 

ocasiões, no entanto, que requerem correção de mais de um professor, 

como no caso de haver recurso quanto à nota obtida na prova. Nesses 

casos, os candidatos podem, caso não concordem com a correção, 

interpor recursos e ter a prova revisada. Alguns professores também 

dizem fazer reelaborações nos exames caso constatem que o grau de 

dificuldade da prova levou muitos candidatos a obterem notas baixas. 

Como observado nas entrevistas com os professores do PPGL, os 

professores elaboradores dos testes também parecem se adequar à 
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condição de leitura em LE dos candidatos. Segundo os professores 

elaboradores, quando os candidatos pedem revisão das provas, as 

reclamações tocam mais o lado pessoal do que a perspectiva acadêmica 

ou de elaboração e correções das questões dos exames, segundo as 

colocações de DLLE05: “Eu preciso ser aprovado”, “Eu já fiz esse teste 

não sei quantas vezes”, “Por favor, me ajude” e “Tenho problema de 

saúde”. 

Em síntese, as falas dos professores elaboradores dos testes de 

proficiência do DLLE nos permitiu verificar que a concepção que rege a 

elaboração das provas não é compatível com o nível de leitura exigido 

nas falas dos professores do PPGL, pois preza, principalmente, a 

compreensão de aspectos gerais do texto, não visando, por exemplo, ao 

aprofundamento para o acesso a níveis mais elevados de leitura 

explorando aspectos implícitos do texto, necessários à leitura para 

estudo. 

Nosso objetivo aqui não foi questionar a qualidade dos testes, 

mas a sua adequação para avaliar a condição de leitura em LE dos 

discentes do PPGL, tendo em vista as expectativas e as demandas dos 

docentes do Programa. Sabemos, também, que os testes não são 

elaborados exclusivamente para o esse fim. No entanto, cabe ressaltar 

que para que os testes do DLLE sejam adequados à avaliação da leitura 

dos discentes do PPGL, eles teriam que atender às especificações em 

relação a alguns construtos de testagem: validade de conteúdo, validade 

de face e confiabilidade. 

Conforme observado nas entrevistas, os elaboradores não 

consideram, em sua avaliação, o mesmo nível de leitura em LE exigido 

pelos professores do PPGL. Essa divergência faz com que o teste perca 

sua validade de conteúdo. Isso quer dizer que a aprovação no teste não 

garante que o candidato terá condições de atuar na situação de uso da 

língua para qual ele se submeteu ao teste. 

Ao perder a validade de conteúdo, o teste também pode perder a 

validade de face, ou seja, ele pode perder a condição de mensurar aquilo 

que pretende. No caso dos testes do DLLE, eles não têm condições de 

medir se os pós-graduandos conseguem acessar teorias e conceitos em 

um texto acadêmico em LE porque, nesses testes, não são apresentados 

textos acadêmicos e suas questões não requerem uma compreensão 

profunda que se assemelhe ao grau de esforço cognitivo desprendido 

para compreender teorias e conceitos. 

Por último, devido à falta de diretrizes para a elaboração das 

provas, os testes não oferecem confiabilidade de resultados. Em outras 

palavras, a aprovação pode indicar condições de leitura distintas, 
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podendo haver grande diferença nos escores obtidos pelos candidatos, 

se realizarem exames elaborados por professores diferentes ou exames 

elaborados pelo mesmo professor em momentos diferentes. 

Diante do exposto, as entrevistas com os professores 

elaboradores dos testes do DLLE nos permitiram verificar que os testes 

não são um instrumento compatível para avaliar a condição de leitura 

em LE dos discentes do PPGL, tendo em vista as exigências de leitura 

em LE exigida no Programa. A seguir, descreveremos e analisaremos os 

testes de proficiência em si. Esperamos que, juntamente com a 

concepção dos elaboradores, os dados da análise dos testes possam nos 

oferecer insumos para melhor compreender se, como parece ser até o 

ponto em que chegamos, esse instrumento é inadequado para comprovar 

a condição leitora dos mestrandos e doutorandos do PPGL, tendo em 

vista as demandas do Programa. 

 

4.2 TESTES DE PROFICIÊNCIA 

 

Reiterando que um de nossos objetivos é analisar aspectos de 

compatibilidade entre as demandas de leitura na pós-graduação em 

Linguística e a exigência dos testes de proficiência, principal 

instrumento de verificação da condição leitora em LE dos discentes do 

PPGL, procuramos o Departamento de Línguas e Literaturas 

Estrangeiras (DLLE) e solicitamos autorização para analisar o nível das 

questões dos testes elaborados e aplicados pelo Departamento, conforme 

explicitado no Método. Fomos autorizados a proceder à análise, 

contanto que mantivéssemos sigilo em relação ao conteúdo ou itens dos 

testes, pois tais provas ainda são aplicadas. Apresentaremos, então, 

apenas as características e os níveis das questões. 

O DLLE disponibilizou 41 testes para análise. Primeiramente, 

descreveremos os resultados referentes às características de tais testes 

em relação às áreas de conhecimento utilizadas nos textos base, ao 

gênero e tipo textual predominante, à organização do texto e ao tipo de 

questões. Após, apresentaremos a descrição quantitativa da análise dos 

aspectos e dos níveis das questões. 

Em relação às áreas do conhecimento abordadas nos textos base, 

encontramos as seguintes: interesse geral (textos informativos e de 

divulgação científica), Saúde, História, Sociologia, Geografia, 

Astronomia, Ciências, Linguística e Psicologia. O tema mais utilizado é 

o de interesse geral sendo abordado em 23 dos testes analisados, 

seguido do tema da Saúde abordado em 9 testes. Os outros temas 
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aparecem em número bem mais reduzido: História (1 teste), Sociologia 

(1 teste), Geografia (2 testes), Astronomia (1 teste), Ciências (1 teste), 

Linguística (1 teste) e Psicologia (2 testes). É importante salientar que 

os textos apresentam os temas citados, mas têm caráter de divulgação 

destinado ao público leigo, ou seja, apresentam poucos jargões de áreas 

específicas.  

 
Gráfico 1: Distribuição dos temas, em números, encontrados nos textos dos 
testes de proficiência do DLLE 

 
Fonte: a própria autora. 

 

Essa característica dos testes mostra que não são elaborados para 

uma área específica do saber, tampouco esse é o objetivo do DLLE, pois 

tal exame é prestado por candidatos oriundos de diversas áreas do 

conhecimento e de diversas instituições acadêmicas. Ademais, não há 

indicação, no Regimento da prova, de idade mínima ou de grau de 

escolaridade para realização do exame. 

A seguir, a apresentação dos aspectos relacionados à estrutura 

textual: gênero, tipo e organização, atentando para o fato de que os 

testes apresentam apenas um texto base. Em apenas um dos testes 

analisados constavam dois textos. Os gêneros encontrados foram: da 

esfera jornalística, o artigo e a notícia; da esfera acadêmica, o artigo, o 

guia acadêmico e a enciclopédia. Já os tipos textuais encontrados foram: 

expositivo, descritivo, injuntivo, argumentativo e narrativo, ressaltando 

que mais de um tipo pôde ser encontrado nos textos-base. A 

organização textual era somente contínua. 

Em relação ao gênero, o artigo jornalístico aparece em vinte e 

nove dos testes, a notícia estava presente em nove, o artigo acadêmico é 

contemplado duas vezes e o guia acadêmico e a enciclopédia aparecem 

apenas uma vez. A predominância da esfera jornalística nos textos-base 
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é indicativa da natureza mais geral do assunto tratado. Nota-se, ainda, 

que nos testes não é requerida a leitura de abstracts e resenhas: gêneros 

característicos da esfera acadêmica. O tipo textual predominante foi o 

expositivo e o descritivo, sendo que, na maioria das vezes, os dois tipos 

apareciam concomitantemente. 

 
Gráfico 2: Gêneros textuais presentes nos textos-base das provas de proficiência 

em leitura do DLLE 

 
Fonte: a própria autora. 

 
Gráfico 3: Tipos textuais presentes nos textos-base das provas de proficiência 
em leitura do DLLE 

 
Fonte: a própria autora. 
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A próxima característica dos testes são os tipos de questões 

utilizadas para aferir a compreensão do texto base. Encontram-se os 

seguintes tipos: múltipla-escolha simples, aberta, preenchimento de 

lacunas, múltipla-escolha complexa (também chamada de verdadeiro ou 

falso), questão de relacionar colunas e tradução. Algumas questões 

poderiam apresentar mais de um tipo, por exemplo, ser de múltipla-

escolha e de tradução. Assim, a quantidade aqui apresentada se refere às 

vezes em que tal tipo de questão aparece. 

Não havia homogeneidade entre o número de questões 

apresentadas nos testes. Alguns testes apresentavam somente itens 

isolados, outros apresentavam seções compostas de vários itens. Dessa 

forma, considerando o número de itens de cada seção, as provas 

apresentavam dentre quatro a treze questões. Assim, de um total de 331 

questões, 204 eram questões de múltipla-escolha simples, 53 eram 

questões abertas, 30 eram questões de tradução, 26 múltipla-escolha 

complexa, 14 de preenchimento de lacunas e apenas 1 era do tipo 

relacionar colunas. 

 
Gráfico 4: Distribuição numérica do formato das questões dos testes de 

proficiência em leitura do DLLE 

 
Fonte: a própria autora. 
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Como podemos observar, a maioria das questões apresenta o 

formato múltipla-escolha. Segundo o PISA (2016), esse formato 

depende mais da habilidade da decodificação e está mais relacionado ao 

aspecto localizar e recuperar. Para Hughes (2003), a desvantagem desse 

formato de questão é a restrição na qualidade da avaliação (somente via 

reconhecimento) e possibilidade de obtenção de resposta randomizada 

(chute). Segundo o autor, o formato múltipla-escolha complexa também 

possibilita a resposta randomizada. Assim, ele aponta o formato aberto 

como sendo aquele que possibilita melhor avaliação da condição leitora 

devido ao requerimento de elaboração por parte do candidato. As 

questões abertas também são indicadas no PISA (2016) como sendo as 

mais adequadas para testar o aspecto refletir e analisar. 

Como verificado, apesar de o teste apresentar multi-métodos em 

relação ao formato das questões, a supremacia das questões do tipo 

múltipla-escolha simples pode fragilizar o instrumento por não 

possibilitarem respostas que requerem elaboração por parte do leitor. 

Apresentadas as características gerais dos testes e das questões, 

progride-se com a descrição dos aspectos e dos níveis das questões. É 

importante ressaltar a apresentação do nível aproximado de cada item 

com base na descrição das manobras cognitivas que o leitor deve 

proceder para conseguir responder, fundamentando-nos nos critérios de 

avaliação em leitura do teste PISA, critérios apresentados no referencial 

sobre testagem em leitura (Capítulo 2). A descrição aproximada também 

se deve ao fato de não ter sido possível a reanálise das questões, pois o 

acesso aos testes de proficiência só foi autorizado uma vez, e o registro 

e divulgação dos itens não foi permitido. Acrescenta-se ainda o fato de 

que o objetivo desta investigação não é uma análise dos testes do DLLE 

com vistas a verificar sua qualidade, mas de encontrar aspectos de 

compatibilidade em relação a níveis de exigência e demanda em leitura 

nos testes de proficiência e no contexto da Pós-Graduação em 

Linguística. Para isso, uma visão geral dos níveis de leitura requerido 

nas questões foi suficiente. 

Também é importante lembrar que durante a coleta de dados com 

os testes de proficiência foi necessário fazer ajustes no método, a fim de 

resguardar a qualidade e a confiabilidade dos dados obtidos. Testamos 

dois métodos de análise: iniciamos com a utilização do Protocolo 

(apresentado no Método) e anotações detalhadas sobre os aspectos das 

questões. Por considerarmos que essa abordagem seria dispendiosa, 

posto o curto período que teríamos para análise, considerando o prazo 

de disponibilidade dos testes, resolvemos utilizar o Protocolo e 

anotações mais gerais. No entanto, percebemos que não conseguiríamos 
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garantir fidedignidade nessa forma de coleta; assim, voltamos à 

metodologia inicial, mesmo com o impacto dos custos temporais. 

Os dados referentes ao período de uso de anotações mais gerais 

não foram considerados, pois apresentariam divergência em relação 

àqueles obtidos por meio de anotações mais específicas e detalhadas. 

Dessa forma, obteve-se um corpus final de análise de 273 questões 

presentes em 34 testes33, sendo que, como já informado, o número de 

questões por teste variava entre quatro e treze questões. 

Olhar para os aspectos dessas questões (localizar e recuperar, 

integrar e interpretar e refletir e analisar) foi fundamental para que nossa 

análise dos níveis fosse fidedigna, uma vez que esse fator indica a 

ordem da operação mental que o leitor deve realizar para responder a 

questão. Resumindo as características dos aspectos citados, as tarefas de 

localizar e recuperar “envolvem entrar no espaço de informação 

fornecido e navegar nele para localizar e recuperar um ou mais 

fragmentos distintos de informação” (PISA, 2015, p. 97), enquanto 

integrar e interpretar implicam “processar o que é lido para fazer 

sentido internamente no texto” (PISA, 2015, p. 98), significando que o 

leitor deve produzir sentido com a parte implícita do texto, 

desenvolvendo uma compreensão mais profunda e específica do texto 

por meio de inferências locais.  

E, por fim, refletir e analisar requerem: “utilizar o 

conhecimento de ideias e atitudes além do texto a fim de relacioná-las 

com informações fornecidas no texto por meio das estruturas de 

referências conceituais e de experiências próprias” (PISA, 2015, p. 98). 

Todos os três aspectos foram contemplados nas questões dos 

testes do DLLE, distinguindo-se quantitativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 A diferença do número de testes analisados em relação às características 

gerais (área do conhecimento, gênero, tipo textual e formato de questões) e aos 

níveis e aspectos das questões se deve ao fato de que, durante o ajuste do 
método, conseguimos obter dados fidedignos referentes às características gerais, 

mas não sobre os aspectos e níveis dos testes. 



 

 

94 
 

 

 

 

 

 
Gráfico 5: Apresentação quantitativa dos aspectos das questões dos testes do 

DLLE 

 
Fonte: a própria autora. 

 

Segundo o PISA (2016) questões com aspecto de localização e 

recuperação de informação geralmente são mais focadas na 

decodificação. Isso quer dizer que questões com esse aspecto exigem 

um processamento em leitura mais no nível microestrutural, que 

abarcam a formação de proposições no nível da sentença e do parágrafo, 

não atingindo, assim, a base textual e o modelo situacional do texto 

(KINTSCH, RAWSON, 2013). 

O aspecto integrar e interpretar, por sua vez, faz com que o 

acesso às informações do texto não fique só no nível microestrutural. 

Ele exige que o leitor integre várias partes do texto, formando a base 

textual ou até mesmo ultrapassando esse nível. Quando a base textual é 

formada, significa que o leitor conseguiu compreender o conteúdo 

explícito do texto. Por outro lado, é no aspecto refletir e analisar que 

mais se requer do leitor acesso aos conteúdos implícitos do texto. Em 

questões dessa natureza, a realização de inferências é mais constante, 

sendo o conhecimento prévio do leitor mais requerido e utilizado. 

Assim, o acesso ao conteúdo implícito do texto completa o processo de 

compreensão, pois segundo Kintsch e Rawson (2013, pg. 229) “se um 

leitor somente compreende o que seja explicitamente expresso no texto, 

a compreensão será superficial, talvez suficiente para reproduzir o texto, 

mas não para um entendimento mais profundo”. 
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Com essa explanação, não quisemos dizer que determinado 

aspecto está relacionado a somente níveis mais baixos ou mais altos de 

leitura, mas que pode, sim, existir estreita relação entre aspecto e nível 

de proficiência em leitura, pois o primeiro se refere à operação cognitiva 

que será realizada pelo leitor e essa operação pode demandar ou mais ou 

menos de seu processamento, o que está intrinsecamente relacionado ao 

nível de leitura das questões. 

Dessa maneira, tendo em vista que a maioria das questões dos 

testes do DLLE apresenta o aspecto localizar e recuperar, seguido do 

aspecto integrar e interpretar, e apresentando poucas questões do 

aspecto refletir e analisar, podemos concluir que, em relação ao aspecto, 

a maioria das questões exigem, apenas, acesso ao conteúdo explícito do 

texto e poucas vão além, exigindo do leitor uma representação mental 

do texto mais profunda. Essa conclusão não se baseia apenas no aspecto 

das questões, mas também no conteúdo delas. As questões de 

interpretação e integração dos testes não ultrapassaram o nível básico de 

compreensão. 

Em relação aos níveis das questões, convém explicar que, na 

tabela de descrição do PISA, constam sete níveis e que aqui só serão 

considerados os níveis 1b, 1a, 2 e 3 (resumidamente exemplificados 

abaixo), pois não foram encontradas questões de nível 4, 5 ou 6. 

 
Quadro 6 - Resumo das tarefas cognitivas dos níveis de leitura de acordo com o 

PISA. 

1b Localizar fragmento único de informações, correlacionar e 

interpretar informações em textos simples e familiares. 

1a Localizar informações explícitas, reconhecer finalidade textual e 
realizar correlações textuais simples. 

2 Localizar mais fragmentos de texto, reconhecer ideia principal e 

realizar inferência de baixo nível. 

3 Localizar e relacionar vários fragmentos de texto; selecionar 
informações relevantes das não relevantes; fazer comparações 

diferenciações e categorizações; e compreender com refinamento 

as informações do texto. 

Fonte: PISA (2015). 

 

Encontramos 58 questões com características de nível 1b, 63 

questões com características de nível 1a, 96 questões com características 

de nível 2 e 48 questões com características de nível 3. Apresentaremos, 

a seguir, como classificamos os níveis das questões dos testes do DLLE 

em relação ao tipo de tarefa cognitiva requerida do leitor, com 

exemplificações do PISA. 
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Gráfico 6: Distribuição numérica das questões em seus respectivos níveis 

 
Fonte: a própria autora. 

 

Como já dito, não podemos expor aqui as questões dos testes do 

DLLE; porém, exemplificamos, no Capítulo de nosso Referencial 

teórico sobre testagem em leitura (p. 48), questões do TOEFL que se 

assemelhavam àquelas encontradas nos testes do DLLE em 

características como aspecto e tipo de questão, juntamente com nossa 

justificativa em classificar tais questões em determinado nível. Assim, o 

leitor pode visualizar como foi nosso procedimento de análise para 

chegar ao resultado aqui apresentado sobre os níveis das questões. 

Nessa perspectiva, no quadro abaixo, descrevemos as 

características das tarefas exigidas nas questões do DLLE, juntamente 

com a descrição da exigência das tarefas referentes a cada nível do 

PISA. 

 
Quadro 7 - Explicação de como foram classificados os níveis das questões dos 

testes do DLLE segundo as descrições do PISA. 

Níveis Características das tarefas das 
questões dos testes do DLLE 

Descrição das tarefas 
fundamentadas no PISA 

 

1b 

Identificação e tradução de item 

lexical isolado; 

Identificação e tradução de 
elemento coesivo isolado de 

baixa complexidade. 

“Localização de um único 

fragmento de informação 

explícita em posição evidente”. 

 

1a 

Identificação da ideia principal e 
do propósito do texto ou de 

parágrafos; 

Localizar informações textuais 

“Reconheça o assunto principal 
ou finalidade do autor.” 

“Localize um ou mais 

fragmentos independentes com 

58(22%) 63(24%)

96(36%)

48(18%)
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em determinado parágrafo; informação explícita”. 

 

 

2 

 

Determinar ou reconhecer título 

adequado para o texto; 

Compreensão de aspectos 
textuais focando na localização 

de informações explícitas; 

Resumir o texto considerando 
ideias principais; 

Tradução de expressões, 

sentenças ou parágrafos. 

“Localize um ou mais 

fragmentos de informação, que 

podem ter de ser inferidos ou 
satisfazer diversas condições”; 

“Entendimento de relações ou a 

construção de significados 
dentro de uma parte específica 

do texto”. 

 

 

3 

Comparar e contrastar 

informações do texto; 

Escolher uma sentença ou trecho 

para uma possível continuação 
do texto; 

Resumir ou apresentar 

explicações sobre determinado 
aspecto do texto, com todos os 

detalhes. 

“Deve considerar muitas 

características textuais ao fazer 

comparações, diferenciações e 

categorizações”; 
Estabeleça “correlações, 

comparações e explicações ou 

avalie uma característica do 
texto”; 

“Demonstre compreensão 

refinada do texto”. 

Fonte: PISA (2015). 

 

A maioria das questões serem classificadas no nível 2 de 

proficiência em leitura do PISA sugere que os testes requerem, em 

grande medida, manipulação de fragmentos explícitos do texto, com 

pouco uso de inferências. Sabemos que o foco apenas em fragmentos 

prejudica o acesso do texto como um todo e, como explicado no PISA 

(2016), questões desse nível podem não exigir leitura integral do texto 

quando apresenta aspecto de localizar e recuperar informações. Nesse 

sentido, atentando-se para o fato de que a maioria das questões 

contempla esse aspecto, podemos inferir que a maioria das questões é 

restritiva em relação à avaliação de uma leitura mais acurada do texto. 

Isso quer dizer que para avaliar a compreensão em leitura com 

consistência, o instrumento de testagem deve oferecer questões de 

níveis diversos ponderando o objetivo que se quer com o resultado do 

teste, requisito relacionado à validade de conteúdo, característica que 

garante que, no teste, serão contemplados aspectos importantes a serem 

mensurados com vistas à comprovação da condição de ler em LE. 

Levando em conta que o nível mais alto de proficiência 

encontrado nas questões dos testes foi o 3 significa que, nos testes 

analisados, há questões que exigem integração de várias partes do texto 

a fim de levar o leitor a fazer comparações, diferenciações e 
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categorizações, bem como lidar com ideias contrárias à expectativa 

(PISA, 2016). Em questões desse nível, é possível avaliar se o leitor 

teve condições de compreender o texto como um todo, pois requerem 

integração de diversas partes do texto. 

Por outro lado, pelo fato de as questões não ultrapassarem o nível 

3, não é possível, na situação de testagem apresentada, avaliar, por 

exemplo, o levantamento de hipóteses, a análise crítica do texto, a 

produção de categorias abstratas para interpretação e a realização de 

múltiplas inferências; ou seja, avaliar uma compreensão refinada e 

profundamente detalhada do texto (PISA, 2015, 2016). 

Outros fatores a serem considerados são a complexidade do 

texto-base e o requerimento da leitura de mais de um texto. Eles 

interferem claramente no nível de proficiência de testes de leitura. Desta 

forma, a apresentação de textos-base de cunho geral nos testes do DLLE 

é um elemento facilitador da compreensão, aliado ao fato de que, nos 

testes, salvo em um deles, é apresentado apenas um texto curto (30 a 40 

linhas, de acordo com o Regimento da prova). Sem o requerimento da 

leitura de mais de um texto, nenhuma questão atinge o nível 6 do PISA, 

por exemplo. 

Com essas ponderações, concluímos em nossa análise dos testes 

do DLLE que as provas apresentam questões que requerem baixa 

proficiência leitora em LE (nível 3, no máximo) se considerarmos o 

público-alvo desta pesquisa: pós-graduandos em Linguística. Ademais, 

temos que atentar para o fato de que as questões são postas em língua 

materna, incidindo, também, na baixa exigência de proficiência 

linguística do candidato. 

 

4.3 REFERÊNCIAS UTILIZADAS NAS TESES E DISSERTAÇÕES 

E NOS PLANOS DE ENSINO 

 

Os dados fornecidos pelas referências encontradas nas teses e 

dissertações e nos Planos de ensino contribuirão de modo a 

complementar nosso objetivo de pesquisa no sentido de fornecer 

indicações de o quanto a leitura em LE tem suprido as demandas de 

pesquisa e estudo na pós-graduação em duas fontes de análise: 1) 

quando há indicação docente de estudo para uma aula específica 2) 

quando há seleção pelo próprio estudante ou pelo professor orientador 

para o seu trabalho de conclusão. Dessa maneira, analisaremos 

quantitativamente, do total de referências, aquelas em LE de modo geral 

e aquelas que são especificamente em língua inglesa, a fim de observar 
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a relevância que as línguas estrangeiras exercem na produção acadêmica 

da UFSC. Ressaltamos o fato que não consideramos obras traduzidas, 

uma vez que nosso objetivo é analisar a leitura em língua estrangeira em 

si. Além disso, o acesso a tais obras não seria viável por meio da análise 

dos registros das referências, pois, equivocadamente, nem sempre os 

autores indicam que se trata de obra traduzida. 

Almejamos que o resultado dessa análise nos forneça insumo 

para refletir como as demandas em leitura na pós-graduação podem se 

relacionar à seleção da língua estrangeira nas disciplinas do PPGL e na 

produção acadêmico-científica de seus discentes. 

Nessa perspectiva, os resultados que serão apresentados poderão 

respaldar outras pesquisas que visem à investigação da influência da LE 

em outros Programas de Pós-Graduação ou, até mesmo, outros 

contextos universitários. 

 

4.3.1 Referências utilizadas nas teses e dissertações  

 

Foram analisados 72 trabalhos de conclusão disponibilizados na 

Biblioteca Universitária da UFSC. No ano de 2015, foram encontrados 

16 trabalhos; em 2016, 24, e em 2017, 32 trabalhos. Nas referências 

analisadas, observou-se a utilização de cinco línguas estrangeiras: 

inglês, espanhol, alemão, francês e italiano, as mesmas línguas aceitas 

no Regimento do PPGL para a comprovação de proficiência, mostrando 

uma compatibilidade entre a exigência do PPGL e a efetiva utilização de 

leituras em LE para a produção acadêmica. 

O resultado da análise demonstrou que em 2015, as teses e 

dissertações continham um total de 30,43% de suas referências em LE. 

Em 2016, o total foi de 26,41% e, no ano de 2017, o total foi de 31,34%.  

O inglês aparece como a mais utilizada dentre as referências em línguas 

estrangeiras em todo o período analisado, apresentando uma diferença 

robusta em relação ao espanhol, segunda língua mais usada. As demais, 

alemão, francês e italiano apresentaram uma utilização menor que 1%, 

salvo em 2015 em que o francês apresentou um uso de 4,06%.  
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Gráfico 7: Porcentagem das referências em língua estrangeira utilizadas nas 
teses e dissertações do PPGL da UFSC 

 
Fonte: Biblioteca Universitária da UFSC. 

 

Não temos respaldo para afirmar se a porcentagem de utilização 

de referência em LE no PPGL da UFSC é alta ou baixa. Para isso 

teríamos que ter um parâmetro da quantidade de obras em LE 

recomendável para a produção científica na área da Linguística, não 

sendo esse o tipo de investigação que propomos neste trabalho. Assim, o 

que podemos inferir com os resultados obtidos aqui é que a utilização 

mais efetiva de referências em LE ou em LM nas teses e dissertações 

pode estar relacionada a vários fatores, sendo que o percentual de 

utilização de referências em LE poderia ser explicado pela existência de 

literatura nacional suficiente para suprir a demanda teórica de pesquisa 

ou pela falta de condição leitora em LE por parte do pós-graduando. Já 

o uso mais frequente de referências em LE poderia ser explicado tanto 

pela demanda da área de pesquisa do pós-graduando quanto pela sua 

boa condição leitora em LE. 

Ora, não há necessidade de recorrer à leitura de obras em língua 

estrangeira, considerando a possibilidade de haver literatura nacional 

suficiente para se respaldar teoricamente. Por outro lado, restringir-se às 

leituras em língua materna, quando a natureza da pesquisa exige 

ampliação de referências para além da produção nacional, somente pelo 

fato de não ter condições de ler em LE, pode ser uma atitude prejudicial 

à produção científica no país, pois leva à perda de robustez teórica. 

Nesse sentido, mesmo se considerarmos as traduções das obras 

científicas, sem a condição de ler em LE, perderíamos a condição de 
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produzir pesquisas mais consistentes, tendo em vista que nem todas as 

obras relevantes da área da Linguística são traduzidas, bem como o fato 

de que o acesso aos conceitos-chave poderia ser prejudicado. Esse 

acesso pode ser afetado, segundo alguns docentes do PPGL, porque às 

vezes não há tradução fidedigna de termos e conceitos relacionados à 

determinada teoria. 

Com isso, não queremos dizer que é uma obrigação o pós-

graduando ser leitor em LE, tampouco desconsiderar a produção 

científica nacional em favorecimento às produções em LE. O que 

quisemos apontar foi a possibilidade de haver prejuízo na formação de 

mestrandos e doutorandos quando há estreitamento no acesso a 

produções científicas para a condução de pesquisa. 

 

4.3.2 Planos de Ensino 

 

Diferentemente de nossa intenção inicial de analisar todos os 

Planos de Ensinos das disciplinas de PPGL no período de 2015 a 2017, 

foram analisados somente os Planos de Ensino de disciplinas dos grupos 

1 e 2. A razão para tal escolha é a obrigatoriedade e a regularidade de 

oferta anual dessas disciplinas. Proceder com a verificação total das 

disciplinas do Programa nos pareceu inviável, uma vez que o montante 

de disciplinas do grupo 3 (eletivas e não obrigatórias) era elevado e sua 

oferta não era regular, podendo ter ocorrido apenas uma vez. Ademais, 

nem todos os Planos de Ensino estão disponíveis para consulta. Ficou 

considerado também que os dados obtidos da totalidade das disciplinas 

não seriam expressivos ao propósito da pesquisa por não apresentarem 

situação corriqueira de uso de leitura em LE para fins de estudo no 

PPGL. 

Foram, assim, analisados somente os Planos de Ensino das 

Disciplinas dos grupos 1 e 2. Constituem disciplinas do grupo 1: 

Morfologia, Linguística Geral, Semântica, Sintaxe e Fonologia34. O 

aluno mestrando ou doutorando deve cursar duas dessas disciplinas. 

Fazem parte do grupo 2: Psicolinguística, Sociolinguística e 

Dialetologia e Linguística Aplicada. É exigido que o aluno mestrando 

ou doutorando curse uma dessas disciplinas. A maioria das disciplinas 

contam com mais de um professor responsável. Desta maneira, o 

critério de seleção do Plano de Ensino foi: analisar apenas o último 

                                                           
34 Apesar de constar no grupo 1, a Disciplina de Morfologia não foi ofertada no 

período de análise. 
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Plano de Ensino de determinada disciplina, contanto que o professor 

fosse o mesmo dentro no período de 2015 a 2017 e analisar todos os 

Planos de Ensino dentro do mesmo período se houvesse docentes 

diferentes, contanto que eles fossem permanentes no PPGL. 

Estabeleceu-se esse método para evitar repetição de dados, pois 

sendo o mesmo docente que ministra determinada disciplina, não seria 

de se esperar que houvesse mudança significativa em seu Plano de 

Ensino, em tão curto período de tempo. Ressaltamos, também, que 

apesar de termos entrado em contato solicitando material para análise, 

não tivemos acesso aos Planos de Ensino de alguns professores. Assim, 

analisamos os Planos disponíveis mais recentes. 

Após a análise, alcançaram-se os seguintes dados em relação ao 

uso de LE nos Planos de Ensino: as únicas línguas estrangeiras 

utilizadas são o inglês, utilizado por todas as disciplinas, e o espanhol, 

que nem todas as disciplinas utilizam. As disciplinas a seguir fazem uso 

apenas do inglês como LE do total de suas referências. Fonologia: 

33,33% Semântica: 33,33%, Psicolinguística: 33,33% e Linguística 

geral: 20%. As disciplinas que fazem uso do inglês e do espanhol são: 

Sintaxe (31,41% inglês e 5,55% espanhol), Sociolinguística e 

Dialetologia (25% inglês e 3,57% espanhol). A Disciplina Linguística 

Aplicada não fez uso de referências em LE no período de oferta 

analisado: primeiro semestre de 2018. A porcentagem apresentada 

considerou a média do número de referências encontradas nos Planos de 

Ensino. 

 
Gráfico 8: Porcentagem das referências em língua estrangeira utilizadas nos 

Planos de Ensino dos docentes do PPGL 

 
Fonte: Planos de Ensino Programa de Pós-Graduação em Linguística (UFSC). 
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Percebe-se, também nos Planos de Ensino, o uso mais efetivo da 

língua inglesa como LE, sendo também observável que a porcentagem 

de utilização de referências em LE é similar àquela encontrada nos 

trabalhos de conclusão. Outro ponto significativo é o uso corrente de 

referências em LE em disciplinas como Fonologia, Semântica e 

Psicolinguística, o que é coerente com os dados obtidos na análise das 

referências das teses e dissertações defendidas no PPGL. Também, nos 

Planos de Ensino e nos trabalhos de conclusão de curso não há 

disciplinas nem teses ou dissertações que utilizem apenas LE em suas 

referências. Outro fato observado é o de que tanto nos trabalhos de 

conclusão, quanto no Plano de Ensino da Disciplina de LA, o uso de 

referências em LE é restrito ou ausente. Essa evidência vai ao encontro 

das falas dos professores do PPGL da área da LA de que essa área da 

Linguística já possui literatura nacional suficiente para embasar 

pesquisas, sendo o uso de referências em LE não tão necessário. 

Com essa constatação, conclui-se que, na produção acadêmica de 

pós-graduandos, a opção de se orientar pela literatura nacional pode ser 

devida tanto à existência de produções abundantes em sua área de 

estudo, quanto ao nível de proficiência que o estudante tem para acessar 

a textos em línguas estrangeiras. Por outro lado, em algumas áreas da 

Linguística, devido ao alto grau de influência dos textos em LE, não há 

como o estudante se esquivar do uso de referências em LE para produzir 

seu trabalho de curso. Já na elaboração dos Planos de Ensino, o uso de 

referência em LE ou em língua materna pode ser determinado por 

fatores relacionados à relevância dos textos para tal área de 

investigação. 

Os dados apresentados foram de extrema relevância para o 

objetivo de verificar como vem sendo configurado o papel da leitura em 

LE no contexto da Pós-Graduação em Linguística da UFSC. Em relação 

a esse objetivo, podemos, de maneira subjetiva, indicar que a leitura em 

LE está presente no contexto do PPPGL, no qual se pode observar um 

equilíbrio, de cerca de 30%, na utilização de leituras em LE, tanto nos 

trabalhos de conclusão (teses e dissertações) quanto nos Planos de 

Ensino das disciplinas ofertadas. Além disso, constatamos ser verídica a 

relevância que a língua inglesa exerce no contexto acadêmico, sendo, de 

longe, a LE mais utilizada, o que vai ao encontro da afirmação de 

Forattini (1997, p.1) quando este diz que o inglês é “a língua franca da 

ciência”. 
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4.4 RESPOSTA AOS PROBLEMAS E HIPÓTESES DE PESQUISA 

 

Realizaremos a discussão cruzando os dados a fim de responder 

aos questionamentos indicados em nossos problemas e hipótese de 

pesquisa.  Em relação ao nosso primeiro problema de pesquisa: Em que 

medida a leitura em LE é requerida nos estudos das disciplinas e na 

produção acadêmica do PPGL? os resultados demonstraram haver 

uma compatibilidade quantitativa no uso de referência em LE no PPGL. 

Nas teses e dissertações, dentro do período de 2015 a 2017, a média de 

utilização de referências em LE foi de 29,39%. Já nos planos de Ensino, 

a média de utilização de referências em LE no período de análise (2015 

a 2018) foi de 26,33%, sendo que as Disciplinas Fonologia, Semântica e 

Psicolinguística apresentaram a mesma porcentagem de uso, 33,33% 

(trinta e três por cento). Também foi constatado que o inglês é, de longe, 

a LE mais utilizada nos trabalhos de curso e nos Planos de Ensino. 

Apesar de não termos condições de afirmar se a porcentagem 

apresentada revela um uso baixo ou alto de referências em LE, 

amparamo-nos nos dados qualitativos obtidos nas entrevistas com os 

professores do PPGL para compreender os dados quantitativos. Dessa 

forma, pudemos apurar, nos dizeres dos professores, pelo menos dois 

fatores indicativos do uso ou não de referências em LE no PPGL, sendo 

o primeiro o grau de relevância que os textos em LE têm para a área da 

Linguística e o segundo a preparação linguística em LE dos alunos do 

Programa. 

As falas dos docentes que atuam na Fonologia, na 

Psicolinguística, na Sintaxe e na Semântica, por exemplo, indicam que a 

leitura de textos em LE é fundamental para o estudo e a pesquisa, o que 

confirma os dados quantitativos obtidos na análise dos Planos de Ensino 

dessas disciplinas: 33,33%; 33,33%, 35,86% e 33,33%, 

respectivamente, sendo essas as porcentagens mais altas em relação ao 

uso de referências em LE no PPGL. Por outro lado, na Linguística 

Aplicada, a análise do Plano de Ensino dessa Disciplina revelou 

ausência de uso de referências em LE, o que foi explicado pelos 

professores atuantes pelo fato de já existir literatura nacional, em língua 

portuguesa, suficiente para embasar as pesquisas. Não conseguimos 

entrevistar os professores de todas as áreas da Linguística. Dessa forma, 

não pudemos fazer a mesma analogia com Disciplinas como a 

Sociolinguística e a Linguística geral. 

O segundo fator que apuramos ser determinante para o uso de 

referências em LE no PPGL, relacionado à preparação linguística em 
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LE dos discentes, não foi explicitamente verbalizado por todos os 

docentes. Os professores que consideram a proficiência em LE como 

quesito fundamental para a pós-graduação dizem não receberem 

reclamações contra o uso de referências em LE, bem como afirmam não 

economizarem no uso de textos em LE, quando são necessários. 

Todavia, esses docentes confessam não terem condições de 

supervisionar se os alunos realmente cumprem com as obrigações em 

relação à leitura.  

Outros professores são mais explícitos sobre esse assunto e falam 

abertamente da falta de preparação de mestrandos e doutorandos em 

relação à leitura, principalmente em LE. Esse despreparo faz com que os 

professores, interessados em garantir o bom rendimento dos alunos nas 

disciplinas, utilizem mais referências em língua portuguesa, o que inclui 

textos traduzidos, em seus Planos de Ensino. 

Desse modo, em resposta ao nosso primeiro questionamento, 

podemos afirmar que a leitura em LE exerce papel fundamental no 

contexto do PPGL, para o estudo e condução de pesquisa, em maior ou 

menor grau dependendo da área da Linguística, mas a pouca condição 

de leitura em LE de alguns discentes pode impactar no uso efetivo das 

referências em LE. Esse resultado é coerente com as assunções feitas 

por Siqueira (2009) e Divardin (2012) de que, no contexto acadêmico 

brasileiro, o conhecimento de uma LE, principalmente a língua inglesa, 

ainda é imprescindível tanto para se produzirem pesquisas, quanto para 

publicação internacional das produções científicas brasileiras. 

Nesse sentido, se levarmos em consideração a necessidade do 

conhecimento de línguas estrangeiras para produzir e publicar no meio 

científico e a aparente falta de preparação discente em relação a esse 

quesito, parecemos contemplar problemas relacionados aos critérios 

adotados por algumas instituições acadêmicas para selecionar 

candidatos aos cursos de mestrado e doutorado. Melhor dizendo, se ler 

em LE é necessário para à pós-graduação, essa condição deveria estar 

explícita nos processos seletivos desses cursos. 

Essa problemática foi abordada na pesquisa de Lanzoni (2004), 

descrita na introdução deste trabalho, na qual foi verificado que exigir a 

proficiência em LE já no processo seletivo evita inconvenientes futuros, 

como ter de enfrentar possíveis entraves na condução de estudo e 

pesquisa, devido ao despreparo linguístico em LE dos pós-graduandos, 

bem como lidar com situações inconvenientes de ter de desligar alunos 

do programa devido à não condição desses discentes de comprovar 

proficiência em LE ao longo do curso. 
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Como também foi observado no estudo de Zanella (2003), 

quando a comprovação de proficiência é exigida ao longo dos cursos de 

mestrado e doutorado, não existe uma afirmação coerente sobre a real 

necessidade dessa comprovação, uma vez que o aluno, no caso do 

mestrado, já frequentou a metade do curso. Assim, consideramos que, 

com essa procedência, as instituições não deixam claro aos candidatos a 

serventia da proficiência em LE para a pós-graduação. Essa falta de 

clareza pode fazer com que alguns candidatos venham totalmente 

despreparados linguisticamente para o processo seletivo, pois a 

proficiência em LE é algo que pode ser resolvido depois. Todavia, já 

ingressados na pós-graduação, os alunos podem se dar conta de que, 

durante o curso, pode não ser possível obter uma formação linguística 

em LE que atenda às exigências da pós-graduação.  

Passemos, agora, ao nosso segundo problema de pesquisa: 

 

Em que medida as expectativas e as demandas de leitura em 

LE na pós-graduação coincidem com os aspectos avaliados pelos 

testes de proficiência em leitura? 

 

Como constatamos na resposta ao nosso primeiro problema de 

pesquisa, a leitura em LE exerce papel relevante na Pós-Graduação em 

Linguística da UFSC tanto para estudo das disciplinas quanto para a 

fundamentação de pesquisa, mesmo que o grau de utilização possa 

variar dentre as áreas da Linguística. Isso posto, a testagem de 

proficiência em leitura em LE, no caso os testes do DLLE, é muito 

relevante nesse cenário, pois vai além de ser o instrumento que permite 

que os discentes do PPGL cumpram com a exigência estabelecida no 

Regimento do Programa. O resultado da testagem indica a condição que 

o pós-graduando tem de atender às exigências em relação à leitura em 

LE do PPGL. 

Devido à relevância da testagem, é importante que a avaliação 

em leitura em língua inglesa proposta por esse instrumento seja 

compatível com as exigências dos docentes do PPGL em relação à 

leitura nessa mesma língua. Deste modo, responderemos ao nosso 

segundo questionamento considerando a análise qualitativa proveniente 

das entrevistas com os professores do PPGL e com os professores 

elaboradores dos testes do DLLE, bem como a análise quantitativa e 

qualitativa dos testes de proficiência do DLLE. 

O resultado das análises demonstrou que a maioria das questões 

dos testes do DLLE exigem nível 2 de leitura, considerando os níveis 

descritos no PISA (1b, 1a, 2,3 4, 5,6). Como já exposto, as questões 
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nesse nível exigem, basicamente, localização de fragmentos de texto, 

reconhecimento da ideia principal e realização de inferências de baixo 

nível. Já o nível mais alto encontrado nas questões dos testes foi o 3, 

que requer do leitor uma compreensão um pouco mais refinada do texto. 

Esses achados vão ao encontro das concepções dos professores 

elaboradores, que afirmam que o exame não exige uma leitura profunda 

do texto. 

Esses aspectos, aliados ao fato de que, nos testes, os textos-base 

apresentam baixa complexidade sintática, vocabular e temática 

(predominantemente conhecimentos gerais) fazem com que o teste 

possivelmente vá de encontro às exigências estabelecidas pelos 

professores do PPGL em relação à leitura em LE. Ademais, candidatos 

aprovados podem ter condições de leitura diferentes, uma vez que esse 

resultado provém de testes que são elaborados sem especificações ou 

diretrizes do DLLE, isto é, cada professor elabora sua prova seguindo 

suas próprias concepções. Como já dito, para que os testes do DLLE 

sejam adequados para avaliar a condição de leitura dos discentes do 

PPGL, a elaboração desse instrumento teria que atender a alguns 

construtos de testagem, a exemplo de validade de conteúdo, validade de 

face e confiabilidade (HUGHES, 2003). 

Em outras palavras, os testes teriam de exigir um nível de leitura 

em LE que contemplasse as exigências e os níveis de leitura requeridos 

pelos docentes do PPGL (validade de conteúdo), possibilitando que o 

exame espelhasse a situação de uso da língua da qual o teste está a 

serviço: leitura para estudo na pós-graduação. Também considerando as 

exigências em relação à leitura em LE no PPGL, o teste deveria ter 

condições de medir a compreensão de teorias e conceitos em textos 

acadêmicos (validade de face). Além disso, o teste deveria fornecer um 

escore confiável, que não apresentasse grande variação se o candidato 

realizasse o exame elaborado por professores diferentes, ou em dias e 

condições distintas (confiabilidade).  

Ao checar nossa hipótese de pesquisa, qual seja: 

 

Ainda que as perspectivas e as concepções dos elaboradores 

dos testes e dos professores da pós-graduação possam coincidir, os 

aspectos e os níveis de leitura avaliados nos testes de proficiência 

não coincidem com o que é requerido em leitura em LE nas 

atividades de pesquisa e estudo na pós-graduação, 

 

 constatamos que ela não pode ser refutada no que se refere à não 

coincidência entre os aspectos avaliados nos testes e o que é requerido 
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pelos docentes do PPGL. Ademais, mesmo as expectativas dos 

elaboradores parecem não serem compatíveis com o grau de exigência 

de leitura no contexto da pós-graduação. Isso quer dizer que o exame 

pode ser utilizado para o fim burocrático de comprovar proficiência no 

PPGL, mas não parece ser suficiente para evidenciar condição de leitura 

em LE para o estudo das disciplinas oferecidas no Programa para a 

produção acadêmica-científica. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa intenção com este trabalho foi a de compreender como a 

leitura em LE, especialmente em língua inglesa, configura-se no 

contexto do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Santa Catarina, tendo em vista o meio utilizado pelos pós-graduandos 

para comprovação de condição leitora em LE e para o cumprimento de 

exigências burocráticas: o teste de proficiência. Nesse sentido, 

verificamos que a não exigência da comprovação de proficiência em 

leitura em LE durante o processo seletivo, bem como a utilização de um 

instrumento que não tem condição de testar o nível de leitura de 

mestrandos e doutorandos, podem fazer com que os professores tenham 

que adequar seus Planos de Ensino de modo a atender a demanda da 

falta de preparo de alguns pós-graduandos em relação à leitura em LE, 

resultando no ajuste da universidade às demandas do aluno e não o 

ajuste dos alunos às exigências da universidade. Esse é um problema 

que pode causar impacto na qualidade das pesquisas produzidas em solo 

nacional. 

Além disso, a falta de clareza sobre o nível e o conceito de 

proficiência em leitura em LE necessário ao estudo e à produção de 

pesquisa no contexto do PPGL corrobora o despreparo discente, pois 

não oferece direcionamento do quanto eles têm de se preparar, também 

linguisticamente para cursar a pós-graduação. 

Resgatando o que foi explanado na introdução deste trabalho de 

que a exigência da comprovação de proficiência surgiu da necessidade 

de que, na pós-graduação stricto sensu, os sujeitos tenham plena 

condição de produzir pesquisas (SUCUPIRA, 1965) por meio do acesso 

às produções científicas nacionais e internacionais, consideramos que a 

exigência deve estar a serviço da real necessidade de leitura na pós-

graduação. Assim, uma vez constatada que a leitura em LE é essencial 

no contexto do PPGL, o instrumento que comprova essa condição deve 

ser adequado para que a exigência que consta no Regimento do 

Programa não seja uma imposição pouco fundamentada. 

Outro fator a ser considerado no contexto do PPGL é a nova 

Resolução que trata da distribuição de bolsas, publicada em 201835 que 

considera o mérito acadêmico como quesito para a concessão e 

                                                           
35 A Resolução pode ser acessada no link: 
http://ppglin.posgrad.ufsc.br/files/2011/11/Resolu%C3%A7%C3%A3o-de-

Bolsas-2018-FINAL.pdf 
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permanência da bolsa. Nesse documento, para manter o benefício, os 

alunos devem ter notas acima de oito em setenta por cento do total das 

notas obtidas nas disciplinas cursadas. Levando em conta o que foi 

verificado neste estudo, de que nos Planos de Ensino são utilizadas de 

cerca de trinta por cento de referências em LE, se o aluno não tiver boa 

condição de leitura em LE, ele não conseguirá cumprir esse requisito. 

Nesse sentido, ao que a pesquisa que realizamos indica, o Programa 

deveria aceitar testes de proficiência que fornecessem informações 

confiáveis dessa condição; caso contrário pode haver situações de 

perdas de bolsas em razão de baixo rendimento nas disciplinas. 

 

5.1 IMPLICAÇÕES PEDAGÓGICAS DA PESQUISA 

 

Os resultados desta pesquisa trazem contribuições ao PPGL no 

sentido de chamar atenção para uma situação pouco observada pelo 

Programa: a dificuldade linguística em LE enfrentada pelos seus 

discentes. Como já exposto, se o Programa possui em seu Regimento 

uma exigência quanto à comprovação de proficiência em LE, o 

atendimento a essa exigência deveria ser mais bem monitorado pelos 

coordenadores e corpo docente do Programa. Como possibilidades de 

monitoração, indicamos: a) o diagnóstico antecipado dessa dificuldade, 

juntamente com o oferecimento de cursos instrumentais em LE com 

foco na leitura de textos acadêmicos, e b) melhor avaliação da condição 

linguística em LE dos candidatos no processo seletivo para os cursos de 

mestrado e doutorado. 

Esse acompanhamento e avaliação garantiria que o aluno 

ingressasse no Programa com melhores condições de estudar os textos 

disponibilizados nas disciplinas e nas orientações de suas teses ou 

dissertações, possibilitando uma mais adequada compreensão de teorias, 

tendo em vista a constatação de que para a maioria das áreas da 

Linguística, a exemplo da Sintaxe, da Fonologia, da Psicolinguística e 

da Semântica, a leitura de textos em inglês é imprescindível para a 

formação de um referencial teórico robusto. Nessa perspectiva, a 

produção acadêmica também seria beneficiada, pois, sendo proficientes 

em LE, os alunos teriam mais condições de participação em congressos, 

seminários e grupos de pesquisa internacionais, bem como de publicar 

seus trabalhos nesse cenário. 

Uma melhor preparação linguística em LE dos alunos também 

facilitaria a internacionalização do Programa, tanto pela via docente 

como pela via discente. Como consequência, a mobilidade estudantil 
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seria fomentada por meio de intercâmbio com outros Programas de Pós-

Graduação em Linguística ou áreas correlatas ao redor do mundo. Isso 

enriqueceria consideravelmente a formação discente e a inserção do 

Programa em outros contextos, além do nacional. 

 

5.2 LIMITAÇÕES DA PESQUISA E INDICAÇÃO DE FUTURAS 

INVESTIGAÇÕES 

 

Dentre as limitações desta pesquisa está a não verificação de 

como se dá a leitura dos textos em LE por parte dos alunos. Assim, não 

pudemos averiguar a real dedicação dos alunos às leituras exigidas no 

Programa, bem como a maneira que esses alunos procedem diante de 

dificuldades linguísticas em LE. Em relação ao uso de referências em 

LE nos Planos de ensino, terminamos este trabalho com a suposição de 

que a necessidade de uso de textos em LE, em algumas disciplinas, pode 

ser maior do que a porcentagem verificada, pois se os professores de 

algumas áreas relatam que a maioria dos textos relevantes é em LE, 

então por que, nessas áreas, são utilizadas apenas cerca de trinta por 

cento de referências em línguas estrangeiras? Esse uso reduzido pode 

ser reflexo da adequação que os docentes fazem em seus Planos de 

ensino frente ao despreparo de alguns alunos. No entanto, não pudemos 

checar se essa suposição procede, pois ela foge aos propósitos desta 

pesquisa. 

Outro ponto relevante é o uso de mecanismos de tradução, como 

o Google tradutor, que foi mencionado pelos professores do PPGL 

como meio pelo qual ocorre a leitura de textos em LE por parte de 

alunos que não têm proficiência linguística em línguas estrangeiras. Não 

sabemos se esse meio é seguro ou eficaz para que os alunos possam 

cumprir com as exigências de leitura em LE na pós-graduação. 

Indicamos como possível tema a ser investigado a relação do 

conhecimento prévio, especialmente a metalinguagem, com a leitura em 

LE quando o leitor apresenta baixa proficiência linguística na língua-

alvo. Essa questão foi suscitada durante as entrevistas com os 

professores do PPGL nas afirmações dos docentes de que com a 

construção de um vocabulário técnico da área não há necessidade de ter 

um nível de linguístico avançado na LE para uma leitura satisfatória dos 

textos. Consideramos que essa hipótese precisa ser checada, pois seria 

uma informação valiosa aos pós-graduandos e à pós-graduação. 
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