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RESUMO 

 

Esta dissertação, que se insere na área dos Estudos da Linguagem, em 

particular na Lingüística Aplicada, propõe levantar questões relacionadas às 

políticas linguísticas para o espanhol como língua estrangeira. Para isso, 

escolhemos observar as políticas linguísticas executadas por dois países, 

Espanha e Argentina, através de seus exames de proficiência, respectivamente 

o Diploma de Español como Lengua Extranjera, o DELE, e o Certificado de 

Español como Lengua Extranjera, o CELU. Para fazer esta pesquisa foram 

traçados os seguintes objetivos: identificar os antecedentes históricos e as 

necessidades para a criação de uma certificação como a de proficiência na 

língua; as características da visão de língua de cada uma delas; suas relações 

como o Brasil. Para tanto, foi preciso utilizar uma base teórica que abarcasse a 

noção de política lingüística, de poder e também sobre a avaliação em si e de 

visões teóricas sobre o que significa saber uma língua. 

 

Palavras-chave: 1. Proficiência. 2. Certificação. 3. Políticas Lingüísticas. 4. 

DELE. 5.CELU. 
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RESUMEN 

 

Esta tesina, que se insiere en el área de los Estudios de Lenguaje, en particular 

el de la Lingüística Aplicada, propone levantar cuestiones relacionadas a las  

políticas lingüísticas para el español como lengua extranjera. Para ello, 

eligimos observar las políticas linguísticas llevadas a cabo por dois países, 

España y Argentina, a través de sus exámenes de proficiencia, 

respectivamente el Diploma de Español como Lengua Extranjera, el DELE, y el 

Certificado de Español como Lengua Extranjera, el CELU. Para hacer esta 

investigación se han pensado los siguientes objectivos: identificar los 

antecedentes históricos y las necesidades para la creación de una certificación 

como la de proficiencia en la lengua; las características de la visión de lengua 

de cada una de ellas; sus relaciones con Brasil. Para tanto, se necesitó utilizar 

una base teórica que abarcara la noción de política lingüística, de poder y 

también sobre la evaluación y de visiones teóricas sobre lo que significa saber 

una lengua. 

 

Palavras-chave: 1. Proficiencia. 2. Certificación. 3. Políticas Lingüísticas. 4. 

DELE. 5.CELU. 
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1 – Introdução 

 A avaliação é um tema presente em diversas modalidades de ensino. 

Podemos afirmar que a cultura de fazer a avaliação através de uma prova, 

preferencialmente escrita, é inerente ao próprio processo da educação, da 

instrução formal. No momento de finalizar um curso, um bimestre ou até 

mesmo a leitura de um livro, é comum que se façam avaliações para que se 

possa verificar o que foi aprendido de fato pelo aluno.     

 Nos últimos anos tivemos a oportunidade de observar e presenciar um 

aumento no volume de avaliações feitas pelos alunos brasileiros, pois, além 

das tradicionais provas escritas elaboradas pelos professores, foram 

incorporadas ao calendário letivo as avaliações institucionais externas, como 

por exemplo a Prova Brasil, o Pisa e o Saerj1, que, além de avaliar os alunos, 

montam também um ranking com os resultados, divulgando posteriormente o 

desempenho mostrado por cada escola em cada um dos exames. No caso do 

Saerj, há, além do ranking, uma promessa de bonificação em dinheiro para os 

docentes cujos alunos alcançem os resultados considerados satisfatórios pela 

Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro.         

 Outras avaliações que marcam presença no cotidiano escolar são os 

exames de acesso às universidades, também chamados de vestibulares, e o 

Exame Nacional do Ensino Médio. Neste caso, ao contrário das avaliações 

institucionais externas, há interesse por parte dos alunos em realizar uma 

preparação específica e constante para as citadas provas, tendo em vista que 

as mesmas garantem o ingresso em um curso de nível superior. Nesse caso, 

também temos a elaboração de um ranking como fruto das avaliações. 

Qualquer curso preparatório ou escola de Ensino Médio cujos alunos sejam 

aprovados nos vestibulares ou consigam notas altas no Enem utiliza esses 

resultados como chamariz para conquistar novos alunos.         

 No caso das línguas estrangeiras, temos algumas diferenças com 

relação ao ambiente de aprendizagem: o ensino pode ocorrer em cursos livres, 

através de professores particulares e também nas escolas de ensino formal 

regular. Nos cursos livres, embora a abordagem adotada para o processo de 

                                                           
1
 Essas avaliações são respectivamente: nacional, internacional e estadual (Rio de Janeiro). 
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ensino-aprendizagem varie de acordo com a franquia, os alunos são avaliados 

de modo geral com relação às seguintes habilidades: compreensão leitora, 

expressão escrita, compreensão auditiva e expressão oral. Cabe ressaltar que, 

no caso dos cursos livres, as aulas geralmente privilegiam o trabalho com a 

oralidade, sendo o estímulo a um rápido desenvolvimento dessa habilidade o 

grande trunfo utilizado em campanhas publicitárias das franquias de cursos de 

idiomas. Neste caso, além dos exames escritos, há também a aplicação de um 

exame oral, para o qual há um gabarito a fim de que o professor-avaliador 

possa classificar os alunos e atribuir-lhes uma nota ou conceito. 

 Nas escolas da educação regular, a elaboração das avaliações em 

língua estrangeira depende também da abordagem adotada pela escola ou 

pela rede, ou, em muitos casos, a abordagem adotada pelo professor 

responsável por ministrar a disciplina. Como norteadores do trabalho do 

docente de língua estrangeira, existem os Parâmetros Curriculares Nacionais e 

as Orientações Curriculares Nacionais, elaborados pelo Ministério da Educação 

do Brasil, além dos referenciais curriculares de cada rede ou escola.  

 Neste trabalho falamos sobre um dos tipos de avaliação ao qual 

professores e alunos de língua estrangeira têm acesso: o exame de 

proficiência. Esse tipo de exame tem como objetivo outorgar um certificado que 

atesta o conhecimento do idioma ou no idioma, diferença que discutiremos no 

decorrer de nosso trabalho. A concessão desse tipo de certificado está atrelada 

à aprovação no referido exame. Informamos que essas provas são elaboradas 

por instituições estrangeiras cujo país sede tem a língua que está sendo 

avaliada como idioma oficial ou co-oficial. 

 Nossa investigação parte de um questionamento sobre a natureza 

desses exames, em especial daqueles que oferecem a referida certificação em 

língua espanhola. Observamos antes e durante nossa pesquisa que há uma 

demanda pela obtenção destes certificados no mercado de trabalho e também 

no âmbito acadêmico (caso dos alunos que desejam estudar no exterior), fato 

que provoca uma busca, por parte dos candidatos, por professores e cursos 

que ofereçam preparação para a realização das provas, objetivando a 
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aprovação e conseqüentemente, a obtenção do certificado de proficiência em 

espanhol como língua estrangeira. 

 O fato de que diversos estudantes brasileiros tenham interesse – e até 

mesmo a necessidade – em obter este tipo de certificado pode ser considerado 

como fruto do cenário político e social que nosso país tem atravessado nos 

últimos anos, com a expansão de empresas brasileiras no exterior, a presença 

de instituições estrangeiras no Brasil e o projeto de integração regional do qual 

nosso país participa, o Mercado Comum do Sul (do qual fazem parte países de 

língua espanhola). Há ainda o desejo de muitos de realizar pelo menos parte 

de sua formação acadêmica no exterior, para a qual a obtenção de uma 

certificação de proficiência em espanhol é um dos pré-requisitos. 

 Dada a importância que o certificado de proficiência pode ter no currículo 

profissional e acadêmico de um aluno de língua estrangeira, acreditamos que 

seja importante que conheçamos melhor este tipo de exame – não somente em 

relação a seu formato e visão de língua, ou do que significa saber uma língua, 

como também à política linguística presente em sua elaboração e divulgação, 

que faz com que ser aprovado em suas avaliações seja uma exigência de 

empresas para a contratação ou promoção e também uma exigência de 

universidades para o ingresso em seus cursos. 

 Além do peso acadêmico e profissional dos certificados, não podemos 

deixar de fazer uma observação acerca do posto que ocupam estss exames no 

mercado linguístico, já que os exames são pagos, assim como os cursos 

preparatórios e os materiais didáticos elaborados especificamente para este 

fim. 

 Acreditamos que em nossa posição, a de professores de espanhol como 

língua estrangeira no Brasil, não podemos ignorar quaisquer decisões que 

envolvam o processo de ensinoaprendizagem deste idioma, incluídos no 

referido processo também os exames de proficiência. Nós, docentes, estamos 

envolvidos no mercado de línguas estrangeiras – mercado este que engloba 

editoras, cursos, escolas, a formação de professores e até mesmo o turismo 

linguístico - ainda que nem sempre consigamos perceber-nos como parte deste 

processo.  
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 A dificuldade de dar-nos conta de que somos parte deste mercado 

advém da sensação de que poucas ou até mesmo nenhuma decisão 

relacionada à educação, de um modo geral, passam pelos professores. 

Acabamos  muitas vezes tendo que acatar determinações oriundas dos 

governos (federal, estadual e municipal) como das redes privadas. Nas 

franquias de cursos livres, há inclusive a impossibilidade de que elaboremos as 

avaliações dos alunos. Raramente nos é dada a oportunidade de participar de 

uma discussão ou de uma efetiva participação na elaboração de matrizes 

curriculares, ou em alguns, casos, da escolha de materiais didáticos. 

 No caso específico da língua espanhola, muitas decisões foram tomadas 

sobre a língua espanhola nas duas últimas décadas. Embora já houvessem 

acontecido tentativas de integração entre os países da América do Sul, e 

também de se estabelecer o ensino de espanhol no ensino regular no Brasil, foi 

na década de 1990 que, com a assinatura do Tratado de Assunção, foi criado o 

Mercosul e, em 2005, foi criada a lei 11.161, que tornava a oferta da disciplina 

Língua Espanhola obrigatória nas escolas de Ensino Médio no país.  

 Nesta introdução, levantamos diversas questões que serão devidamente 

ampliadas no corpo de nosso trabalho. No capítulo dois, discorremos sobre a 

abordagem crítica da Linguística Aplicada. Esta abordagem analisa a realidade 

social e nela intervir, na medida em que propõe pesquisas e práticas 

pedagógicas que dialoguem diretamente com as necessidades sociais dos 

sujeitos envolvidos (Panno, 2008).  

 No terceiro capítulo, discutimos sobre o conceito de avaliação e seus 

mútiplos desdobramentos, como seu tratamento como ciência; suas relações 

de poder e influência sobre o processo de ensino-aprendizagem; o caso 

específico das línguas estrangeiras e as definições de competência e de 

proficiência. 

 A partir do quarto capítulo, analisamos dois exames que levam à 

certificação de proficiência em espanhol como língua estrangeira. No capítulo 

quatro, falamos sobre o Diploma de Español como Lengua Extranjera, 

doravante DELE, com informações sobre sua criação e desenvolvimento, além 

dos resultados da análise de sua visão de proficiência. No quinto capítulo 
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percorremos o mesmo caminho, mas com o Certificado de Español como 

Lengua Extranjera, doravante CELU, buscando encontrar, em seus exames, a 

orientação teórica e a visão de língua e do que é ser proficiente em língua 

espanhola em cada um.  

 Por fim, no capítulo seis, expomos nossas conclusões sobre a análise 

dos exames, e utilizamos como base o arcabouço teórico utilizado em nossa 

pesquisa.  

 Além das referências bibliográficas, nossa dissertação apresenta 

também, em anexo, cópias dos exames analisados. 
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2 –  A Linguística Aplicada e as políticas linguísticas   

 

 A Linguística Aplicada é uma área de conhecimento que pesquisa a 

mais complexa de nossas habilidades, que é a linguagem. Não trabalha 

somente com um dos muitos aspectos da linguagem, pois       

Dado seu caráter multidisciplinar por natureza, visto que perpassa, 
desde o seu surgimento, questões sociais, psicológicas, pedagógicas, 
antropológicas e até neurológicas, que estão na gênese do ser 
humano, esta sistematização científica a respeito das competências 
linguísticas precisou, desde sempre, interagir com outros campos do 
saber linguístico. (PANNO, 2008, p.17)  

   A Linguística Aplicada não ignora os aspectos políticos e sociais 

que envolvem seu campo de estudo. Reconhece o direito à linguagem como 

parte essencial da formação cidadã, e também como condição para o exercício 

da cidadania, como todos os demais, entre eles a nacionalidade e a  liberdade:   

Os direitos linguísticos fazem parte dos direitos humanos 
fundamentais, tanto individuais como coletivos, e se sustentam nos 
princípios universais da dignidade dos humanos e da igualdade 
formal de todas as línguas. (HAMEL, 2003. P.50) 

 E como não trabalha somente com questões relacionadas à língua 

materna, mas ainda com o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, 

também as questões referentes à política externa dos países cujas línguas 

estudamos são tema de interesse dos pesquisadores em LA. Esses novos 

elementos de trabalho levaram a pesquisadores da área a defender uma 

postura crítica da Linguística Aplicada: 

Considerando que também proponho o desenvolvimento dos meios 
que conduzem às críticas transformadoras, tentarei mostrar como o 
que chamo de pós-modernismo com princípios pode nos ajudar a 
percorrer, num primeiro momento, o caminho em direção à 
Linguística Aplicada Crítica. Portanto, argumentarei a favor de uma 
abordagem crítica para a Linguística Aplicada que seja mais sensível 
às preocupações sociais, culturais e políticas do que a maioria dos 
trabalhos nessa área tem demonstrado ser. 
(PENNYCOOKPennycook, 1998, p.25 apud PANNO, 2008:33) 

 Pennycook acrescenta ainda que a adição da criticidade à Linguística 

Aplicada possibilita ainda a inserção de tópicos como identidade, sexualidade, 

acesso, ética, desigualdad, desejo ou a reprodução de alteridade 

(PENNYCOOK, 2006, p. 68).  
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 Dentre as questões apontadas pela LAC, temos as questões de políticas 

linguísticas, definidas por Calvet (2007, p.11) como a “determinação das 

grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade”. Essa 

política é seguida pela etapa chamada de planejamento linguístico, que é a 

etapa de implementação do projeto. 

 Embora a prática não seja nova, os termos política e planejamento 

linguístico são relativamente recentes: 

O sintagma language planning, traduzido para o português por 
planejamento linguístico, apareceu em 1959 num trabalho de Einar 

Haugen
2

 sobre os problemas linguísticos na Noruega. O autor 

procurava mostrar nesse trabalho a intervenção normativa do Estado 
(por meio de regras ortográficas, por exemplo) para construir uma 
identidade nacional depois de séculos de dominação dinamarquesa. 
(CALVET, 2007, P.12) 

 Calvet acrescenta ainda que, embora a política linguística possa ser 

elaborada por qualquer grupo, somente o Estado tem o poder e os meios de 

colocar em prática essa política. 

 Outros autores, como Fishman, Ninyoles e Gluck também realizam 

pesquisas semelhantes, todas elas ligadas a contextos políticos nos quais uma 

interferência foi elaborada e aplicada a determinada comunidade linguística. 

Laporte (1994 apud CALVET, 2007, p.15) apresentou a política linguística 

como sendo um quadro jurídico e a reorganização linguística como um 

conjunto de ações “que tem por objetivo esclarecer e assegurar determinado 

status a uma ou mais línguas”. Isso pode acontecer em territórios onde existem 

duas ou mais línguas, onde haja um movimento de separação e reconstrução 

de identidade nacional, e também no caso de promoção de um idioma como 

língua estrangeira. É também um caso de política e planejamento linguístico 

todo o processo que envolve a escolha de uma determinada variante da língua 

para ser “vendida” como sendo a mais correta, mais pura, a língua que o 

aprendiz estrangeiro deve aprender por ser a legítima, a melhor versão do 

idioma.            

 Em seus estudos, Haugen inspirou-se, segundo Calvet (2007, p.22), em 

um modelo chamado de teoria da decisão (de Herbert Simon), utilizado no 

                                                           
2
 Einar Haugen, ‘Planning in Modern Norway”, in Anthropological Linguistics, 1/3, 1959.  
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campo da administração ou gestão econômica, dividido em quatro etapas: 

diagnóstico de um problema; concepção das soluções possíveis; escolha de 

uma das soluções e avaliação da solução tomada. A divisão de Haugen foi feita 

da seguinte maneira: 

- Problemas: difícil comunicação ou não-comunicação, quando os 

interlocutores falam formas diferentes de uma mesma língua ou não falam a 

mesma língua; 

- Decisores: iniciativas governamentais que têm poder para tomar decisões 

sobre a língua e a publicação de dicionários e gramáticas; 

- Alternativas: o objetivo do planejamento não é necessariamente gerar um 

código uniforme; ele pode visar à diversidade ou à uniformidade, à mudança ou 

à estabilidade; 

- Aplicação: segundo Calvet, Haugen destaca que os decisores são os usuários 

da língua, que devem ser convencidos a aceitar a solução escolhida. 

 Calvet acrescenta que esse pensamento de Haugen não levou em conta 

a participação democrática dos chamados decisores, e que também não levou 

em consideração as questões sociais referentes à língua; somente havia um 

projeto de padronização da mesma. 

 Haugen publicou em 1983 um novo trabalho no qual acrescentou a 

dicotomia proposta por Kloss, que em 1967 havia proposto a divisão das 

línguas entre Abstand, que seriam os idiomas independentes (como por 

exemplo o grego e o basco) e os Ausbau que pertenceriam a uma mesma 

família (como o inglês, o alemão, o italiano, o português). Em 1969 Kloss criou 

a distinção entre: 

- Planejamento de corpus: são as intervenções na forma da língua, como por 

exemplo a criação de uma escrita, neologia e padronização. 

- Planejamento de status: intervenções nas funções da língua, seu status social 

e suas relações com as outras línguas. 
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 Haugen acrescentou essa dicotomia a seu modelo, que pode ser visto 

no seguinte quadro: 

 Forma (planejamento 

linguístico) 

Função (cultura da língua) 

Sociedade (planejamento do 

status) 

1. Escolha (processo de 

decisão 

a) Identificação do 

problema 

b) Escolha de uma 

norma  

3. Aplicação (processo 

educacional) 

a) Correção 

b) Avaliação  

Língua  

(planejamento do corpus) 

2. Codificação 

(padronização) 

a) Transcrição gráfica 

b) Sintaxe 

c) Léxico 

4. Modernização 

(desenvolvimento 

funcional) 

a) Modernização da 

terminologia 

b) Desenvolvimento 

estilístico 

(CALVET,  2007, p.30) 

 As etapas de planejamento de corpus e de status também se aplicam ao 

caso dos idiomas como línguas estrangeiras, pois há uma seleção das mostras 

de língua que serão utilizadas em materiais didáticos, exames, e de como as 

palavras serão classificadas em um dicionário. Essa decisão, a da escolha da 

língua, seguramente será a da variante considerada como de maior prestígio, 

legítima, com maior poder simbólico para ser “vendida” como representante da 

maneira “mais correta”, “mais pura” da língua. Como cada país tem sua agenda 

de política linguística, o prestígio do teste coloca essa agenda em prática, 

como podemos ver neste fragmento: 

Os examinadores acreditam que o principal critério para o teste bom 
é que eles possuam características que possam fornecer uma 
indicação de que podem medir com precisão. Os formuladores de 
políticas, por outro lado, vêem os testes como uma forma de 
promover agendas educacionais. A questão, então, não é o teste, 
mas sim a sua utilização. (SHOHAMY, 2001,xii) 

 A variante apenas  é escolhida como a que deve ser ensinada como 

língua estrangeira, dando a impressão de que é única, ou no mínimo a 

“correta”. Essas escolhas afetam as sociedades de onde vem a língua, pois 

muitas modalidades da língua não se verão representadas , por, exemplo, em 
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um material didático de seu idioma como língua estrangeira, e também  a 

sociedade para onde vai essa língua (como LE), que terá a visão de que 

aquele idioma e aquela cultura são homogêneos, tendo acesso a somente um 

grupo, uma face daquela comunidade linguística. Essa decisão sobre como 

deve ser mostrado, vendido e avaliado um idioma como língua estrangeira 

configura uma decisão glotopolítica: 

[...] o conceito de glotopolítica toma conta de um eixo vertical, 
relacionando o fato normativo ou antinormativo aparentemente mais 
insignificante com os fatos mais salientáveis da política da língua. Ele 
cobre também um terreno horizontal muito mais vasto do que o 
delimitado pela noção de política da língua: toda decisão que modifica 
as relações sociais é, do ponto de vista do linguista, uma decisão 
glotopolítica. (GUESPIN E MARCELLESI,  (1986, p.15) apud 
LAGARES, 2010) 

      Podemos afirmar que com a relação política linguística relacionada às 

línguas estrangeiras, temos processos vindos de diferentes direções: as 

políticas do nosso próprio país e também as do país (ou países onde a língua é 

falada) e que influenciam ou podem influenciar as decisões de nosso governo. 

E temos diversos caminhos pelos quais esse idioma (carregado por essas 

políticas) pode chegar até nossos alunos. 

 Um dos caminhos é a escola regular, e, no caso da língua espanhola 

especialmente depois da Lei 11.161, de 2005, que torna obrigatória a oferta de 

espanhol nas escolas de Ensino Médio do Brasil. Essa lei vem sendo 

paulatinamente cumprida em nossas escolas, mas não sem problemas, já que 

depende de concursos promovidos por estados e municípios para a admissão 

de profissionais. A implementação do ensino de língua espanhola no Brasil é 

uma ambição antiga, e tentativas de sua inclusão ocorreram em diversos 

momentos de nossa história. Um dos grupos que lutou por sua inclusão nas 

escolas foi a Associação de Professores do Estado do Rio de Janeiro 

(APEERJ), que na década de 1980. 

Foi exatamente nessa época, em 1984, que ocorre a primeira 
importante vitória do movimento dos professores organizados. Dois 
anos antes, a Apeerj havia apresentado uma solicitação arrazoada à 
Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro para a volta do 
espanhol às escolas de Segundo Grau, ao lado do francês e do 
inglês. O Conselho Estadual de Educação apreciou a demanda em 
16/02/1983 e, com a defesa do Conselheiro Dinamérico Pombo, 
decidiu aprová-la. (FREITAS, 2010, p.40) 
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 A autora acrescenta ainda que o país passava naquele momento por um 

processo de redemocratização, de abertura política. Outra questão política 

relacionada ao idioma: 

No Rio de Janeiro, a eleição para o governo do estado realizada em 
1982 foi vencida por Leonel Brizola. Líder populista que representava 
o grupo político derrotado pelo Golpe de 64, o discurso de Brizola 
defendia uma união Latino-Americana contra o Imperialismo 
Americano. Assim, explica-se o eco encontrado em seu governo aos 
pleitos da Apeerj a respeito da inclusão do espanhol na escola de 
ensino básico. (FREITAS, 2010, p. 40) 

 No estado do Rio de Janeiro, além da rede estadual, diversas redes 

municipais também incluíram o espanhol em sua grade, apesar da não 

obrigatoriedade de fazê-lo, já que a Lei 11.161 se aplica somente ao Ensino 

Médio, cuja responsabilidade é do governo estadual. 

 O segundo principal caminho pelo qual a língua estrangeira chega a 

nossos alunos são os cursos livres. Os cursos livres não estão sujeitos às 

mesmas leis que o ensino regular, inclusive no que se refere à contratação de 

profissionais para dar aulas nestes estabelecimentos. Por esse motivo, nada 

impede a adoção de abordagens que tenham sido elaboradas para contextos 

estrangeiros, sem levar em consideração as necessidades de alunos falantes 

de português que vão aprender a LE no contexto brasileiro.  

 O campo do ensino de espanhol como língua estrangeira no Brasil tem 

sido palco de pesquisas, projetos e polêmicas. Temos acordos relacionados ao 

objetivo de promover a integração da região do Mercosul, notadamente com a 

Argentina, a Lei 11.161, que tornou obrigatória a oferta de língua espanhola 

nas escolas de ensino médio, e várias tentativas do governo espanhol de 

implementar sua política linguística no Brasil.  

 Antes de prosseguirmos com a investigação sobre as políticas 

linguísticas referentes à língua espanhola, vamos observar qual posição este 

idioma ocupa na ecologia das línguas, segundo o modelo gravitacional de 

Calvet realizado para explicar a relação entre as línguas no mundo. 

O modelo gravitacional de Calvet sugere que em torno de uma língua 
hipercentral, que é o inglês, gravitam uma dezena de línguas supe-
centrais. Em torno dessas línguas super-centrais, gravitam de cem a 
duzentas línguas centrais, que são, por seu turno, o centro de 
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gravitação de quatro ou cinco mil línguas periféricas (para alguns 
autores, seriam cerca de seis mil). (CALVET, 1999)  

 Nesse sistema, a língua espanhola ocupa o posto de língua supercentral 

(CALVET, 2004, apud LAGARES,, 2010). Falada em mais de 20 países, o 

espanhol é objeto de políticas linguísticas que envolvem sua promoção, difusão 

e que conta com um mercado que inclui desde a publicação de materiais 

didáticos até o turismo linguístico. 

 As políticas de difusão e de promoção da língua têm sido objeto de 

polêmicas. Por ser um idioma falado em tantos países, o espanhol, como 

qualquer língua, possui as características do lugar onde é falado. Assim, acaba 

por ter um perfil próprio, legítimo daquela comunidade.  

 O comentário do parágrafo anterior serve para que pensemos na postura 

que Espanha e Argentina (os dois países cujos exames analisaremos em 

nosso trabalho) adotam com relação à presença do espanhol no Brasil. 

Começaremos com um trecho de uma reportagem publicada no jornal espanhol 

El País na ocasião da entrega do Prêmio Internacional Don Quijote ao então 

presidente do Brasil, Lula, intitulada Un Brasil bilingue: 

Lula costuma lembrar-se de que seus anos de experiência sindical 
ficou uma ideia: ninguém respeita um interlocutor que não se respeite 
a si mesmo. Por isso, para ganhar em prosperidade e em respeito 
internacional, decidiu estreitar laços com seus vizinhos da América 
Latina. E por isso optou por impulsionar em seu país a Lei do 
Espanhol, que obriga a todos as escolas de ensino médio do Brasil a 
oferecer como optativa a língua castelhana. O resultado é que se 
prevê que o milhão de alunos que atualmente cursa espanhol se 
transforme em 12 milhões nos próximos quatro anos. Para isso serão 
necessários, 30.000 professores. Tudo isso sem contar com os nove 
centros que o Instituto Cervantes tem espalhados pela geografia de 
um país de 180 milhões de habitantes e dimensões continentais. El 
País, 14/10/2008.  

 Observamos que o texto do jornal coloca o Instituto Cervantes, órgão 

criado pelo governo espanhol em sua política linguística de promoção e difusão 

da língua, como parte do processo de ensino de espanhol no Brasil. E poderia 

sê-lo, assim como diversos cursos livres de idiomas que existem no país. 

Bastaria que o aluno que quisesse (ou pudesse) fizesse sua matrícula e 

pagasse pelas aulas. No entanto, pelas observações que aparecem antes da 

informação sobre a quantidade de unidades do IC, entendemos que o jornalista 

vê o IC como parte da solução para a necessidade de 30.000 professores de 
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ELE mencionada na frase anterior. A expectativa espanhola na reportagem 

parecia muito grande, pois ainda na mesma reportagem o jornalista  completa: 

“A propósito, ele (Lula) disse muitas vezes que Deus é brasileiro. Isto significa 

que em poucos anos, Deus falará espanhol.”   

 Este tipo de tratamento dado à Lei 11.161 pela imprensa (espanhola) 

dava a dimensão de como o estado espanhol esperava ver suas políticas 

linguísticas implementadas no Brasil: 

A aprovação dessa lei deflagrou aquela torrente de comentários e 
notícias delirantes sobre a transformação do Brasil em um país 
bilíngue (...) de que falava a princípio. Também se destacava a 
necessidade de que a Espanha assumisse um papel preponderante 
na formação de professores de espanhol no Brasil. Somente assim se 
conseguiria arregimentar o contingente necessário (utlizando o léxico 
bélico que os agentes do espanhol internacional gostam de 
empregar) para acometer tal empreendimento de dimensões 
continentais. (LAGARES, 2009)   

 Segundo Lagares (2009), este tipo de política desvincula a língua da 

cultura, afastando os demais países cujo idioma oficial é o espanhol da 

“empreitada” de ensinar o espanhol como língua estrangeira. Por diversas 

vezes houve tentativas do governo espanhol de infiltrar-se no sistema 

educacional brasileiro, como por exemplo: 

- Acordo MEC – IC3: que pretendia formar e atualizar professores de espanhol, 

inserir seus materiais didáticos como forma de trabalho nas aulas de ELE na 

educação básica e também há observações sobre o DELE: 

- Difundir a existência de dos “diplomas de espanhol como língua 
estrangeira (DELE)” como título oficial de espanhol expedido pelo 
governo da Espanha. 

- Apoiar o reconhecimento por parte das autoridades educacionais 
brasileiras dos diplomas de espanhol como língua estrangeira 
(DELE). Carta de Intenções MEC – IC 04/08/2009 

- Projeto Oye: tentativa de formar professores através de um curso de 

formação de professores de espanhol conveniado a universidades do país. 

 Não há na Carta de Intenções MEC – IC esclarecimentos sobre como 

aconteceria a difusão e o reconhecimento do DELE no Brasil. Em uma reunião 

sobre o Acordo, os representantes do MEC disseram que se tratava apenas de 

                                                           
3
 O texto a que tivemos acesso chama-se Carta de Intenções entre o Instituto Cervantes e o Ministério 

da Educação da República Federativa do Brasil.    
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“linguagem diplomática, sem consequências práticas” (Ata da Reunião da 

Copesbra e do MEC, 28/08/2009) e não tivemos mais informações sobre o 

assunto. 

 Lagares (2010) atribui esse interesse em promover o DELE no Brasil ao 

desejo espanhol de multiplicar o número de professores de espanhol no país 

por aqueles que “têm como objetivo prioritário a difusão internacional do 

espanhol”: 

Por esse motivo, Moreno Fernández (2005, p. 33), atual diretor 
acadêmico do Instituto Cervantes, propõe diversas medidas urgentes: 

a) reconhecer o Diploma de Español como Lengua Extranjera, 
DELE, Superior para habilitar professores, após uma breve 
complementação pedagógica;  

b) acelerar a formação universitária utilizando o DELE para validar 
disciplinas de língua espanhola, ou mesmo 

c) flexibilizar os procedimentos legais de imigração para a chegada 
de professores de espanhol ao Brasil. 

(LAGARES, 2010, p. 22)   

 Os exames analisados em nosso trabalho informam em suas páginas na 

Internet que não habilitam seus candidatos aprovados para serem professores: 

no entanto, aqui no Brasil, já tivemos um caso de processo contra o DELE por 

propaganda enganosa, pois o demandante da ação comprovou que na 

divulgação do exame havia a informação de que ele habilitaria o candidato a 

dar aulas. O demandante venceu a ação e foi indenizado.         

 Como se pode observar através dos fatos relatados, independente da 

legislação brasileira para a educação básica, que não é a única fonte de 

trabalho para professores de LE, os exames continuam exercendo poder sobre 

professores e futuros professores que tenham a intenção de trabalhar neste 

tipo de instituição (cursos livres), fato que justifica o interesse da LA por esse 

segmento de estudo e de trabalho.         

  O CELU é o certificado argentino de espanhol como língua estrangeira, 

de história mais recente e com estreita relação com o Brasil e com o certificado 

brasileiro de português como língua estrangeira (Celpe-Brás), que 

detalharemos no capítulo 5 de nosso trabalho. O CELU e o Celpe-Brás são 

reconhecidos em ambos os países através de acordos que preveem a 

reciprocidade de políticas e estratégias de ensino e de pesquisa sobre o 
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espanhol e português no âmbito do Mercosul, bloco do qual ambos fazem 

parte. Não encontramos registros de problemas gerados pela exigência do 

certificado para o trabalho docente, como aconteceu (e ainda acontece com o 

DELE).    

 As questões de política, por interferirem no trabalho docente, a partir do 

momento em que estão presentes nas escolhas do que será ensinado, como 

será ensinado e também a partir de qual abordagem teórica, tornam-se parte 

do campo de interesse da Linguística Aplicada.  

 As políticas linguísticas e outros elementos relacionados estarão em 

nosso trabalho, onde destacaremos o perfil de dois países em especial e suas 

políticas linguísticas com relação ao espanhol como língua estrangeira, 

Espanha e Argentina, em um caso específico: seus certificados de proficiência.  
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3 – Avaliação, competência e proficiência 

  

 A avaliação é uma atividade que está presente em nosso cotidiano. 

Ainda que não seja de maneira consciente, sempre temos que examinar 

alguma situação antes de tomar uma decisão – que pode ser desde a compra 

de algum objeto até mesmo a escolha sobre em qual colégio matricular nossos 

filhos. Sempre temos um critério para classificar o que está em questão e é a 

partir dele que aprovamos uma dentre várias opções. Ao observar este 

processo, Bordón (2004:18) diz que são nestas situações que utilizamos o 

sentido mais amplo de avaliar: analisar uma série de dados para 

consequentemente tomar a decisão adequada. 

 Além de serem procedimentos comuns no cotidiano, as palavras 

examinar, classificar e aprovar também são frequentes no vocabulário de 

instituições de ensino e de professores. Os profissionais e os sistemas de 

ensino do qual os docentes fazem parte possuem seus próprios critérios de 

avaliação, e estes preceitos é que propiciarão a base para a futura 

classificação dos estudantes entre os que alcançaram o êxito e os que não 

atingiram o nível desejado, restando aos últimos como resultado a reprovação 

ou a eliminação, (no caso de seleções) ou ainda o encaminhamento para a 

recuperação, no caso da educação regular. Sobre as noções de sucesso e de 

fracasso escolar, Perrenoud (1999, p. 25), explica que  

Os alunos são considerados como tendo alcançado êxito ou fracasso 
na escola porque são avaliados em função de exigências 
manifestadas pelos professores ou outros avaliadores, que seguem 
os programas e outras diretrizes determinadas pelo sistema 
educativo. As normas de excelência e as práticas de avaliação, sem 
engendrar elas mesmas as desigualdades no domínio dos saberes e 
das competências, desempenham um papel crucial em sua 
transformação em classificações e depois em julgamentos de êxito ou 
de fracasso: sem normas de excelência, não há avaliação; sem 
avaliação, não há hierarquias de excelência; sem hierarquias de 
excelência, não há êxitos ou fracassos declarados e, sem eles, não 
há seleção, nem desigualdades de acesso às habilitações almejadas 
do secundário ou aos diplomas.      

Perrenoud considera que as avaliações são utilizadas para fins que não 

deveriam ser os primeiros da lista, como o de classificação e seleção.  
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Os processos educacionais e as avaliações são intrísecos. Para Canen 

(2009, p. 42-43), há os seguintes tipos de avaliações dentro da educação 

regular: 

- avaliação institucional externa: é um processo de avaliação de larga escala, 

para fornecer uma “fotografia” do desempenho das escolas, a partir de 

indicadores que são medidos de forma homogênea para todas as escolas 

avaliadas; 

- avaliação interna:  é o processo pelo qual se avaliam os diversos aspectos da 

escola e a forma pela qual seu projeto político pedagógico tem sido concebido 

e implementado e a avaliação da aprendizagem; 

- avaliação da aprendizagem: é aquela que o professor realiza com relação à 

aprendizagem dos alunos. 

 A autora compara os processos de avaliação na educação regular com 

uma cebola, na qual “[...] as diversas camadas representam as dimensões da 

avaliação institucional tendo, no núcleo, a avaliação da aprendizagem (CANEN 

2009, p.42)”  

 Este núcleo, que segundo a citada autora seria a avaliação da 

aprendizagem elaborada pelos professores, é considerado por ela como sendo 

a “peça-chave para se avançar na melhoria do ensino” (CANEN, 2009, p.42).  

Os exames elaborados por professores (ou ainda outras formas de avaliação 

feitas por estes profissionais) seriam os que detectariam de maneira mais 

eficiente o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Além disso, a 

observação de fatos como frequência e a participação em atividades propostas 

colabora para a compreensão dos resultados dos exames e também para o 

planejamento de ações que contemplem tanto estudantes que ainda não 

alcançaram o nível desejado como o avanço daqueles que obtiveram êxito.         

 Diversos pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, como Hoffman 

(1991), Perrenoud (1999), Luckesi (1994), McNamara (1996, 2000), Lado 

(1957, 1961), Bordón (2004), Fernandez (2010), Bachman (1990, 1996), 

Moretto (2002), Shohamy (2001), Scaramucci (2000), Prati (2007), Oller (1979), 

Carrol (data??), Canen (2009), Ramal (1998), Libâneo Spolsky (1995), têm se 
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dedicado ao tema, analisando os tipos de avaliações, os objetivos com os 

quais são elaboradas, questões éticas e técnicas e as políticas presentes no 

processo avaliativo e propondo novos caminhos para uma avaliação da 

aprendizagem. Embora muitos dos mencionados autores não trabalhem 

especificamente com a avaliação em língua estrangeira, suas pesquisas tratam 

de temas que são comuns a qualquer disciplina.        

 No âmbito da educação regular no Brasil, temos, nos documentos 

oficiais, orientações e recomendações com relação à avaliação da 

aprendizagem. No artigo 24, inciso V, alínea a da Lei de Diretrizes e Bases da 

educação brasileira, Lei 9.394/96, temos a seguinte orientação: 

[....] avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com 
prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos 
resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais; 

 A visão de avaliação da LDB propõe que seja levado em consideração o 

desempenho do aluno no decorrer do período de aprendizagem (geralmente o 

bimestre letivo4), e não apenas em um dia de prova, ao final desse mesmo 

espaço de tempo. Privilegia a análise do desenvolvimento do aluno desde um 

ponto de partida que leve em consideração seus saberes prévios ao conteúdo 

trabalhado em um determinado período letivo. Segundo a autora, estas novas 

propostas poderiam provocar uma reflexão nos docentes sobre suas práticas 

avaliativas. Ramal expôs a necessidade de se pensar detidamente a avaliação, 

argumentando que houve uma busca de modernização em muitos aspectos do 

ensino:  

Vemos que nas salas de aula tem se investido bastante em 
mudanças na metodologia de ensino: procedimentos para levar o 
aluno a construir o conhecimento, novas tecnologias, recursos 
audiovisuais, trabalhos interdisciplinares com temas tranversais, 
projetos conjuntos entre professores...Tudo com o fim último de 
formar pessoas capazes de aprender e de desejarem continuar 
aprendendo, cidadãos atuantes no mundo, responsáveis e livres, na 
crença de que a vivência, no mundo escolar, de um cotidiano 
democrático, participativo e transformador, prepararia o aluno para 
construir um mundo diferente, para além da própria sala de aula. 
(RAMAL, 1998, p. 1)  

 No entanto, Ramal observa que o empenho em modernizar o ensino não 

se fez notar no campo das avaliações. Para ilustrar as visões sobre o ato de 

                                                           
4
 A divisão do período letivo mais comum nas escolas brasileiras. 
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avaliar, a mesma autora criou diversos exemplos de falas de professores sobre 

as provas. Segundo a pesquisadora, embora essas frases sejam fictícias, todas 

são baseadas em comentários entreouvidos nas mais diversas instituições de 

ensino. Eis alguns de seus exemplos: 

- Então, no final do bimestre, eu levo os alunos para o salão e aplico 
uma prova. É aí que eu vou saber quem é quem; é aí que eu vou 
saber quem meu aluno é.  

- Como eu não tive tempo para dar muitos trabalhos, dei uma prova 
com peso dois e ela acabou valendo por duas avaliações. 

- Com essa aluna, eu não sei qual é o problema: na hora da prova 
esquece tudo o que sabia. Porque eu sei que ela sabia. Mas...como é 
que eu vou dar uma nota? 

 O que Ramal exemplifica com os discursos mostrados no parágrafo 

anterior é que nem mesmo os profissionais da educação sentem-se à vontade 

para trabalhar de outra forma que não seja a aplicação de exames escritos, 

cujo resultado possa ser demonstrado na forma de acertos e erros na folha da 

prova.  Atribuímos essa última característica ao poder dos exames tradicionais 

porque de todas as avaliações às quais as escolas são submetidas, aquelas 

que chegam às famílias são realmente o resultado da avaliação da 

aprendizagem. Ver a prova e receber o boletim ao fim de um período letivo. 

Este é o momento no qual muitos dos responsáveis pelos estudantes entram 

em contato com o desempenho de seus filhos ou tutelados na escola, e 

também com informações sobre sua frequência e a postura dentro do espaço 

escolar quando das reuniões de pais ao final do bimestre letivo.  

  A relação entre o resultado das avaliações e o contato com a família 

está inclusive na resolução CNECEB 07/2010, de 14 de dezembro de 2010, em 

seu artigo 32, parágrafo 1, alínea c, que é uma das atribuições da escola 

“manter a família informada sobre o desempenho dos alunos”. A resolução 

ressalta ainda que existe a possibilidade de que os alunos e seus familiares 

discutam os resultados da avaliação, inclusive em instâncias superiores à 

escola.         

 Tradicionalmente, no âmbito da educação regular, as avaliações são 

feitas através de provas e testes escritos. É comum que essas provas sejam 

aplicadas a cada bimestre letivo, e que, ao totalizar quatro bimestres, os alunos 
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devam chegar a um determinado número de pontos para que sejam 

considerados aptos a cursarem a série seguinte.  Embora existam outras 

formas de divisões entre períodos de aprendizagem (além das divisões 

bimestrais) e outras formas de avaliar (além das provas e testes escritos), essa 

divisão de períodos e períodos de avaliação ainda é uma das mais comuns nas 

escolas brasileiras. Em um artigo sobre concepções de avaliação, Ramal 

(1998) destaca ainda a dificuldade encontrada por professores que desejam 

diversificar o modo de avaliar suas turmas: 

[...] Uma ou duas provas parecem-nos recursos insuficientes para a 
avaliação discente. Fazer a média entre estes dois instrumentos, 
aplicados no final do primeiro e do segundo mês dos bimestres, 
equivale a ensinar aos alunos que todo o resto (a interação nas aulas, 
a realização de exercícios, as respostas às questões orais do 
professor...) não vale coisa alguma. Lembremos uma situação 
paradoxal vivida numa certa sala de aula: depois de encaminhar um 
exercício interessante e complexo, em que a turma trabalharia em 
grupos, discutindo as respostas entre os colegas, um aluno 
perguntou: Isso vale alguma coisa? A professora respondeu que não! 
É claro que corrigiu-se imediatamente, brincando com o estudante, 
dizendo-lhe que aquilo valia muito mais do que uma nota: valia uma 
aprendizagem. De qualquer modo, a turma não ficou muito 
convencida da validade do esforço despendido no exercício, e 
diversas vezes voltaram a insistir, pedindo que valesse ponto. 
(RAMAL, 1998, p. 6) 

 A pergunta feita pelo aluno faz um recorte de uma visão da sociedade 

sobre os exames e sobre o próprio modo como deve dar-se a aprendizagem: 

avaliações sempre de um modo onde haja a cobrança mediante notas, 

classificação e de competição pelos melhores lugares dentro da turma, ainda 

que ser o primeiro tenha um valor meramente simbólico, e não uma vantagem 

real, como por exemplo a obtenção de algum título ou premiação. Na situação 

relatada por Ramal (ibid), a professora, após declarar sua opinião sobre o valor 

da tarefa proposta, “corrigiu-se” e declarou a seu aluno que a atividade valia 

pela aprendizagem, argumento que não convenceu a turma por completo, que 

continuou insistindo por pontos. O que estes alunos demonstraram é que, 

segundo suas crenças sobre o aprendizado, de nada vale realizar uma 

atividade se não houver uma recompensa por ela. Este tipo de pensamento 

acarreta que as atividades e as avaliações deixem de fazer seu papel 

pedagógico e passem a ser o argumento dos docentes contra uma falta de 

vontade por parte das turmas de cumprir determinada tarefa.                        



32 
 

As provas ainda podem ser consideradas, especialmente na educação 

regular5, como um instrumento de controle, de classificação e de exclusão. O 

período de provas pode ser visto como um momento ameaçador, como um 

momento de acerto de contas (Moreto, 2002) entre o professor e sua turma. O 

autor destaca ainda que o próprio processo de avaliar pode ser angustiante 

para o professor, pois nem sempre o docente sabe como transformar sua 

avaliação de uma mera cobrança de conteúdos decorados para uma atividade 

que possa realmente servir para que se verifique o progresso do aluno, e que 

por conseguinte contribua para seu trabalho. 

 Caso não haja uma elaboração consciente, com objetivos bem definidos 

e consoantes ao trabalho feito durante o bimestre, as provas podem ser 

utilizadas como uma ameaça em sala de aula. Esta maneira repressiva como 

algumas avaliações são utilizadas podem ser ilustradas a partir das seguintes 

frases, todas proferidas por docentes em suas salas de aula:  

Sentenças como “notem, pois vai cair na prova”, “prestem atenção 
nesse assunto porque na semana que vem tem prova”, “se não 
ficarem calados vou fazer uma prova surpresa”, “já que vocês não 
param de falar, considero a matéria dada e vai cair na prova”, e outra 
que se equivalem, são indicadores da maneira repressiva que tem 
sido utilizada a avaliação da aprendizagem. (MORETO, 2002, p.93) 

 Embora acreditemos que muitas dessas frases tenham sido 

pronunciadas apenas em um momento no qual o professor necessitava de um 

argumento para chamar a atenção de sua turma, sem que isso signifique que o 

docente deseja de fato “vingar-se” de seus alunos usando os exames para 

concretizá-lo, estas mesmas sentenças podem realmente significar que o uso 

da avaliação como instrumento de coerção ou de intimidação faz parte da 

crença do professor enquanto profissional. Seguindo esse pensamento, as 

provas seriam elaboradas de acordo com objetivos alheios ao processo 

educativo, e portanto não cumpririam a função de parte do processo de ensino-

aprendizagem. 

 A partir de exemplos como o do parágrafo anterior, podemos depreender 

que as avaliações, assim como todo o processo que concerne à educação, não 

podem ser pensadas de forma dissociada da realidade. Todo o entorno, 

                                                           
5
 Fizemos referência à educação regular porque é neste âmbito que os professores geralmente podem 

elaborar suas provas, e desse modo, determinar o grau de dificuldade das questões. 
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incluídos o perfil da turma e as crenças do professor e as determinações da 

escola ou da rede (quando existem orientações para os exames), podem ou 

não influenciar a elaboração dos exames, como observado por Canen:  

Longe de ser um processo meramente técnico, a avaliação é um 
procedimento que envolve escolhas, opções, crenças, ideologias, 
posições políticas, percepções, vieses e representações, que 
informam os critérios pelos quais uma realidade será julgada. Por 
exemplo, a avaliação do aproveitamento de alunos pode basear-se 
em critérios limitados à memorização de conteúdos, ou ao 
crescimento pessoal dos alunos, em termos de suas atitudes, 
liderança, conscientização crítica e cidadã e assim por diante. Tais 
critérios nascem de opções, daquilo que se entende por educação e 
vão nortear o julgamento de valor sobre o desempenho daqueles 
alunos. (CANEN, 2009, p.45)  

 Pensar a avaliação como um momento de reflexão sobre o trabalho do 

professor, de recolher dados sobre o desempenho de seus alunos para 

alcançar o sucesso na aprendizagem é uma das finalidades previstas na 

Resolução CNE/CEB n.°7, de 20106, que define o ato de avaliar como parte 

integrante da proposta curricular e fundamental para que o processo de ensino-

aprendizagem seja bem-sucedido.   

 Nas próximas  seções, falaremos sobre outros aspectos da avaliação, 

sobre suas facetas: científico, político e especificamente o caso das línguas 

estrangeiras.   

   

   

                              

   

             

 

 

 

 

                                                           
6

 Resolução CNE/CEB n.° 7, de 14 de dezembro de 2010. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14906&Itemid=866 
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3.1 – A avaliação como ciência 

 

 A ciência da avaliação é chamada de docimologia, nome proposto por 

Henri Pierón em 1922 (HADJI, 1994, p. 96). Pierón chegou a esse termo a 

partir das palavras gregas dokimê, que significa prova, e da palavra logos, 

palavra, razão. Segundo Hadji, a questão que dominou os estudos 

docimológicos dos anos 1940 até os 1960 foi a da pesquisa de procedimentos 

“científicos”7 da classificação como o principal problema dos avaliadores. A 

partir dos anos 1970 a docimologia passou a interessar-se pelo comportamento 

dos examinadores. 

 Em seu livro intitulado Ciência e Técnica dos Exames8, Henri Pierón 

abre a discussão sobre a importância de elaborar os exames citando um 

exemplo de uma prova de matemática, exemplo este criticado em 1805 por “um 

tal senhor F. Lacroix”9, que mostrava a maneira como então o exame era feito 

e quais eram suas conseqüências nas vidas dos alunos:  

Não sendo o verdadeiro saber matemático constituído por um esforço 
de memória, que limita as faculdades em vez de as desenvolver, é 
um erro usar o exame oral e de cor como maneira de avaliar a 
capacidade dos jovens que se dedicam ao estudo das ciências. Por 
isso, os homens mais instruídos confessam de boa fé que não teriam 
a certeza de poder passar num exame desse gênero... O próprio 

Lagrange
10

, com a modéstia que tão eminentemente o caracteriza, 

afirmou-o numa de suas lições na Escola Politécnica...Como se 
poderá, pois com justiça, exigir dos discípulos aquilo que não se 
poderia exigir do mestre? Ignora-se o tempo que lhes faz perder a 
repetir até decorar, a repisar constantemente a matéria dum exame, 
preparando-se numa expectativa angustiosa para responder ao 
mesmo tempo sobre tudo que aprenderam? Não será de crer que o 
desinteresse que sobrevém necessariamente a um trabalho tão 
monótono limite, na maior parte das vezes, o progresso dos jovens 
após o exame, e os leve a desembaraçar-se prontamente dos 
conhecimentos que a custo adquiriram, apenas para exibir num só 
dia?... Muitos deles, guiados algumas vezes pelos mestres, estudam 
o gosto e os hábitos dos examinadores, procuram exclusivamente o 
que pode abreviar e adoçar a prova que têm de sofrer? PIERON, 
1977, p. 9       

 

                                                           
7
 Grifo do autor. 

8
 Tradução portuguesa de Examens et Docimologie. 

9
 Grifo do autor. Refere-se a Sylvestre François Lacroix, matemático francês. 

10
 Joseph-Louis Lagrange, matemático italiano. 
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 O que podemos observar neste comentário de Lacroix é que algumas 

instituições elaboravam exames nos quais se testava a memória do estudante 

e não seus conhecimentos matemáticos. Nessas avaliações nada era testado 

no sentido de solucionar problemas utilizando os conhecimentos adquiridos no 

decorrer da aprendizagem. 

 A falta de critério no momento de elaborar as questões, que poderiam 

ser mais fáceis ou difíceis de acordo com a vontade do examinador, demonstra 

a falta de um estudo sobre ética nos exames, uma padronização da postura 

dos examinadores a fim de que se pudesse validar11 essa prova.        

 A ausência de um padrão ético gerava situações como as descritas por 

Pierón, nas quais a fama dos avaliadores que fazia com que os alunos 

tentassem “estudar seus gostos e hábitos” na tentativa de agradá-los ou deixá-

los de bom humor no momento do exame, ou seja, uma situação que além de 

alheia ao processo educativo, expõe a tênue linha da ética nas relações entre 

avaliados e avaliadores, variável com a qual os pesquisadores teriam de lidar. 

 Pierón (1966, p.10) ressalta ainda que esta preocupação de Lacroix é 

anterior ao processo iniciado em 1808, período a partir do qual houve na 

França uma “proliferação dos exames dos concursos”. A observação feita pelo 

autor para com a natureza dos exames, que já era antiga, com o passar do 

tempo veio a aumentar, pois as provas passaram a ocupar cada vez mais um 

papel de grande destaque no processo de ensino-aprendizagem na escola ou 

em outros âmbitos em que este processo ocorre. No entanto, Pierón já fazia a 

seguinte observação: no decorrer do tempo escolar, notou-se que a 

preocupação dos exames tendia a fazer tomar por finalidade no ensino o que 

devia ser apenas um meio de verificar sua eficácia. 

A partir dessa observação de Pierón, já podemos notar que o poder dos 

exames estava mudando o caráter das avaliações. Este poder derivava da 

seguinte tarefa dada a certos exames: a de selecionar candidatos, e não 

somente a função de avaliar o desempenho de um aluno no decorrer de um 

processo educativo. E esse poder dado aos exames então já poderia 

                                                           
11

 Validar em um sentido moderno (McNamara:2000). 
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condicionar o trabalho docente, tendo em vista que a aprovação nesses 

exames era, por muitas vezes, a principal preocupação das famílias dos 

estudantes  

Numa conferência na Sociedade de Pedagogia, em Julho de 1961, o 
decano Zamansky, da Faculdade de Ciências de Paris, declarava-se 
chocado por ver que o ensino do segundo grau “parece estar 
organizado sobre a idéia fixa de que, quando a criança tem 10 anos, 
as famílias estão já dominadas pela obsessão da prova de admissão 
a que terá de se apresentar 8 anos mais tarde. Desde esse momento 
organizam-se os estudos com vista a assegurar o êxito na prova. 
(PIERON, op. cit.)        

 

 A partir desse relato, podemos observar que a situação com relação aos 

exames de seleção para o ingresso ao ensino superior, que já escandalizava o 

Sr. Zamansky, é semelhante à que podemos ver nos dias atuais em nosso país 

com relação aos vestibulares e ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

 Dado o poder dos exames, a tarefa dos especialistas era trabalhar e 

zelar pela adequação de examinadores e exames a critérios eficazes e éticos 

necessários para a realização de bons exames. A postura dos avaliadores era 

uma das principais questões levantadas por Pierón. O autor entendia que bons 

exames seriam as provas que conseguissem avaliar o conhecimento que cada 

estudante deveria ter naquele momento da aprendizagem no qual a avaliação 

estava sendo feita. Ressaltava a necessidade de que sempre houvesse 

coerência entre os critérios adotados para determinada avaliação e entre os 

examinadores. E essa foi uma das principais contribuições da docimologia para 

o processo educativo. Segundo Landsheere (1974: p.13), essa ciência chegou 

a ter um aspecto negativo em seus primórdios, exatamente pelas muitas 

críticas às avaliações existentes. Depois passou a apresentar propostas de 

métodos e técnicas cuja finalidade era que garantissem a “justiça escolar”. 

 Segundo Landsheere (1974: p.13), a avaliação enquanto ciência poderia 

ser dividida da seguinte forma:  

- Docimologia: é uma ciência que tem por objeto o estudo sistemático dos 

exames, em particular do sistema de atribuição de notas e do comportamento 

dos examinadores e dos examinandos. 
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- Docimástica: é a técnica dos exames. 

- Doxologia: é o estudo sistemático do papel que a avaliação desempenha na 

educação escolar.  

 Embora teoricamente fosse possível fazer a divisão entre cada parte do 

processo de elaboração de uma avaliação, o trabalho docente abarca as três 

etapas da preparação dos exames, já que geralmente são os professores que 

são responsáveis pelo processo de criação e correção das provas. 

 A organização dos exames deveria seguir o seguinte roteiro 

(Landsheere 1974: p. 67): 

1. Definir o objeto e os objetivos: o objeto seria a finalidade do exame, que 

poderia ser a de prognóstico, de inventário e de diagnóstico. Os 

objetivos seriam o que se deseja obter com a avaliação.   

2. Redigir as perguntas: antes de redigi-las, deveria ter em conta qual o 

processo mental que desejamos que o aluno utilize para responder, 

além do cuidado em elaborar perguntas compreensíveis.  

3. Estandardizar a apresentação, a execução e a correção: garantir a 

justiça entre todos que serão avaliados. 

4. Aferir: conferir se o teste foi elaborado da maneira adequada, inclusive 

de acordo com sua pontuação.  

5. Verificar a fidelidade do exame: se avalia o que se propôs a avaliar. 

6. Estabelecer a validade: se o exame avaliar o que havia proposto e 

também se todas as demais etapas para a confecção e aplicação das 

provas foram feitas dentro dos limites éticos. 

 Além de questões éticas e de organização, há também a questão da 

medida, da pontuação. Há a questão da medida, de como pontuar os acertos 

de um exame. Erthal (2009: p.20) afirma que o processo de medir implica 

sempre um resultado quantitativo, porque implica sempre resultado “numérico e 

não frases descritivas”.  A autora explica: 

 A medida desempenha um papel fundamental na investigação 
científica, mas não é um fim em si mesma. Seu valor somente pode 
ser avaliado sob uma perspectiva instrumentalista, pois do contrário 
se exagera o valor atribuído aos números, concedendo-se atenção 
demasiada à objetividade, sem considerar o que possa ser feito 
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posteriormente com a medida. É como se o número tivesse um valor 
científico intríseco. A essa distorção costuma-se denominar mística 
da quantidade (KAPLAN,1975).  (ERTHAL,2009: p.24) 

 A autora afirma ainda que a medida desempenha quatro funções: 

quantificação, comunicação, padronização e objetividade, passos necessários 

para que um exame seja considerado válido. Justifica seu argumento: 

Por quantificação entende-se que a medida permite uma descrição 
precisa do fenômeno. Considerando-se que tudo que existe, existe 
em certa quantidade, uma descrição que inclua uma referência à 
magnitude com que o fenômeno se mostra é uma descrição mais 
completa e precisa, pois permite, inclusive, compará-lo com outros. A 
precisão da medida será tão maior quanto maior tiver sido o cuidado 
mantido na mensuração e quanto mais adequado tiver sido o 
símbolo. O símbolo que garante a maior precisão é o número. 
(ERTHAL, 2009: p.24) 

 A autora considera que a medida é uma das melhores formas de 

comunicar o desempenho de um candidato, ou de um aluno, em um exame, 

pois uma nota “condensa informações, é mais precisa e objetiva”. Acreditamos 

que por esse motivo a grande maioria dos exames, na escola e fora dela, tem 

seus resultados divulgados através de números. É uma forma amplamente 

conhecida, o que facilita seu entendimento inclusive por pessoas não 

familiarizadas com a escola ou com o concurso.     
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3.2 – Avaliação, política e poder 

 Começamos esta seção com uma citação de Matilde Scaramucci sobre 

os exames de proficiência: 

Dizer que alguém alcançou (ou ultrapassou) um nível mínimo de 
proficiência estabelecido por um determinado teste ou exame, 
elaborado com objetivos e conteúdos previamente definidos, significa 
dizer que alcançou ou ultrapassou a posição de domínio desse 
exame, o que é denominado ponto ou escore de corte 
(SCARAMUCCI, 1999).    

 Se ser aprovado em um exame como o CELU e o DELE significa que 

você alcançou a proficiência (ou que atingiu algum dos níveis estipulados pelos 

exames) na visão destes exames. Quando um curso de idiomas ou uma 

empresa solicitam que seu futuro professor e/ou profissional de qualquer outra 

área tenha um certificado como esse, eles estão colocando todo o peso de seu 

conhecimento e de seu tempo de estudo somente em um exame. 

 Elana Shohamy destaca dois pontos que tornam a aprovação em 
exames, como os que estamos analisando em nosso trabalho, tão importantes 
para universidades e empresas: 

Uma importante característica que concede poder aos testes é que 
eles são administrados por poderosas instituições. Isto significa que 
em uma interação entre o candidato e quem elabora o teste  é o 
último que detém o poder. Afinal, é o elaborador quem toma as 
decisões sobre o que avaliar, como testar, como pontuar, e como 
interpretar os resultados e entregá-los ao candidato. 
(SHOHAMY,2001, p.:20) 

 Quando alguma instituição concede a um exame o poder de avaliar o 

candidato em seu lugar, ela concede a quem certifica a tomada de decisão 

sobre o conhecimento de LE de seu funcionário ou aluno, confiando totalmente 

em seus resultados. Como exemplos de instituições organizadoras de exames 

temos o Instituto Cervantes e o Consórcio Interuniversitário 12 , que são 

responsáveis pelos exames DELE e CELU.        

 Além das instituições, há a própria figura do teste escrito como garantia 
de qualidade, de resultado confiável de algo:    

Outra característica que dá poder aos testes que eles usam a 
linguagem da ciência. A linguagem da ciência nas sociedades 
ocidentais garante status, autoridade e poder. O teste é percebido 
como uma disciplina científica, porque podem ser  experimentados, 
se pode  fazer sua estatística e usam números. Goza do prestígio 

                                                           
12

 A origem e a função dessas instituições serão detalhadas nos capítulos 4 e 5, respectivamente.  
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dado pela ciência e é visto como objetivo, justo, verdadeiro e 
confiável. (SHOHAMY 2001, p. 21) 

 As avaliações de proficiência, objetivo de nosso estudo, são utilizadas 

como requisitos para diversas mudanças ou abertura de possibilidades como: 

ingresso em um universidade estrangeira, emprego em empresas 

multinacionais, visto de permanência no país onde se quer viver. 

 No caso do Brasil, mesmo que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB 9394/96) deixe claro que somente podem exercer o magistério 

professores com licenciatura naquela disciplina específica, ainda encontramos 

situações nas quais exames de proficiência são considerados equivalentes ao 

título de licenciado em Letras Português-Espanhol. Temos aqui dois exemplos: 

1 – Anúncio de emprego em um curso livre de idiomas:  

PROFESSOR(A) Inglês/Espanhol c/proficiência e DELE, 5 anos de experiência, nível 

superior em qualquer área. Enviar Currículo para professor2011.cv@gmail.com 

   Jornal O Globo, Classificados, 07/08/2011  

2 – Edital para Concurso Público Magistério da Prefeitura do Município da 

Estância Hidromineral de Águas de São Pedro – SP 

Código Cargos em 

Seleção 

Vagas Carga 

Horária 

Semanal  

Salário 

R$ 

Escolaridade Taxa de 

Inscrição 

R$ 

14 PEB II-Inglês 01 120 

horas/aula  

832,50 Licenciatura em 

Letras 

(Português/Inglês) ou 

habilitação em escola 

americana 

50,00 

15 PEB II - 

ESpanhol 

01 120 

horas/aula 

832,50 Licenciatura em 

Letras 

(Português/Espanhol) 

ou Delhi 

50,00 

Edital datado de 09/02/2011 

 Na página seguinte do edital há uma correção13: 

Código Cargos em Vagas Carga Salário Escolaridade Taxa de 

                                                           
13

 As partes em negrito são grifo do próprio edital. 
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Seleção Horária 

Semanal  

R$ Inscrição 

R$ 

14 PEB II-Inglês 01 24 

horas/aula  

832,50 Licenciatura em 

Letras 

(Português/Inglês)  

50,00 

15 PEB II - 

ESpanhol 

01 24 

horas/aula 

832,50 Licenciatura em 

Letras 

(Português/Espanhol) 

ou Dele 

50,00 

 

 Nos dois anúncios podemos observar que: o primeiro, de um curso livre, 

que não está submetido às mesmas regras da educação regular (a LDB 

9394/96), não exige formação específica na área, mas apenas certificado de 

proficiência, qualquer um para o caso do Inglês e o DELE para os candidatos a 

professor ou instrutor de Espanhol; o segundo, que deve cumprir o que 

determina a LDB, pois está promovendo um concurso para preenchimento de 

vaga de professor da Educação Básica, em um primeiro momento permite que 

candidatos a professor de língua estrangeira não possuam a titulação exigida 

pela lei brasileira, especificando para professores de inglês a “habilitação em 

escola americana”, e para os candidatos de espanhol o certificado do DELE 

(chamado no edital de Delhi). Na correção do edital (no qual podemos observar 

a alteração de carga horária), essa habilitação em escola americana (PEB II –

Inglês) desaparece, permanecendo a formação superior em Letras (Português-

Inglês) e a possibilidade do DELE para Espanhol (agora escrito da maneira 

correta). Em ambos os anúncios, além de colocar um exame que não habilita 

para ser professor como opção de formação, os responsáveis pelo edital 

ignoram a existência de outros exames do mesmo tipo para esse idioma, 

colocando o exame DELE como única opção de certificação de proficiência em 

espanhol. 

 Outra questão de poder relacionada aos certificados de proficiência é a 

criação, em 2007, do Sistema Internacional de Certificación de Español como 

Lengua Extranjera, o SICELE. A finalidade de sua criação é descrita assim: 

O SICELE é uma iniciativa multilateral de uma rede de organizações 
de ensino de nível superior de países de língua espanhola que, junto 
com o Instituto Cervantes, se comprometem, em um esforço conjunto, 
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harmonização, a transparência e a coerência no reconhecimento 
mútuo do domínio da língua espanhola a falantes de outras línguas. 
 
O sistema vela por que os produtos ou serviços relacionados com o 
espanhol como língua estrangeira que oferecem estas organizações 
sejam regidas por critérios de qualidade e compatibilidade, e estejam, 
por sua vez, em consonância com a utilização de boas práticas e dos 
estándares internacionais do setor. Sicele

14
  

 Não encontramos materiais sobre o SICELE além das informações 

contidas em sua própria página na Internet. Entre seus objetivos (segundo 

informações da página) está o de “alcançar a excelência até transformar-se em 

referência internacional”. Ao analisarmos essas informações, nós as 

interpretamos como sendo o SICELE mais uma iniciativa, mais uma estratégia 

da política linguística espanhola. É um intento de colocar-se na posição de líder 

do setor de certificação (já que o SICELE informa que é uma união entre o IC e 

instituições de nível superior). O SICELE toda e qualquer tentativa de um país 

de língua espanhola, apresentar, sozinho, sua certificação, já que uma das 

missões do Sello Sicele é garantir a qualidade do certificado de ELE. Essa 

ação cabe no que descreve Bourdieu: 

A língua legítima não tem o poder de garantir sua própria 
perpetuação no tempo nem o de definir sua extensão no espaço. 
Somente esta espécie de criação continuada que se opera em meio 
às lutas incessantes entre as diferentes autoridades envolvidas, no 
seio do campo de produção especializado, na concorrência pelo 
monopólio da imposição do modo de expressão legítima, pode 
assegurar a permanência da língua legítima e de seu valor (ou seja, 
do reconhecimento que lhe é conferido). (BOURDIEU, , 1996, P. 45) 

 Ou seja, o Sicele é uma tentativa do IC de colocar-se acima das 

decisões de governos, suas instituições de nível superior e de suas 

sociedades, “autorizando” somente a aquisição de certificados de seus 

associados, como em uma diferença de classes dentro do segmento de ELE: 

As diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas numa 
luta propriamente simbólica  para imporem a definição do mundo 
social mais conforme aos seus interesses, e imporem o campo das 
tomadas de posições ideológicas reproduzindo em forma 
transfigurada o campo das posições sociais. Elas podem conduzir 
esta luta quer directamente, nos conflitos simbólicos da vida 
quotidiana, quer por procuração, por meio da luta travada pelos 
especialistas da produção simbólica (produtores a tempo inteiro) e na 
qual está em jogo o monopólio da violência simbólica legítima (cf. 
Weber), quer dizer, do poder de impor – e mesmo de inculcar – 
instrumentos de conhecimento e de expressão (taxinomias) 

                                                           
14

 Disponível em http://www.sicele.org/. 
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arbitrários – embora ignorados como tais – da realidade social. 
(Bourdieu, , 1989, p.11) 

 O Consórcio Interuniversitario que é responsável pelo CELU não faz, até 

o presente momento, parte do Sicele. Sobre a presença argentina no ensino de 

ELE, Leonor Acuña (2011), em um artigo chamado La lengua, entre dueños y 

hablantes, fala sobre a presença de vozes da América Hispânica no ensino de 

ELE. A autora informa que, na década de 1980, a área de ensino de espanhol 

como segunda língua e também como língua estrangeira, conhecida na 

Argentina como ELSE, começa a destacar-se. E alega terem sido os 

professores de espanhol os responsáveis por formalizar a língua espanhola 

falada na Argentina. 

Quase sem sabê-lo, os professores ocuparam um ligar decisivo na 
velha disputa quando deixaram de lado a gramática escolar e 
definiram as regras que ordenavam o voseo, os usos dos tempos 
passados, os pronomes objeto direto e indireto e incluíram o léxico 
argentino em seus materiais de aula. (ACUÑA, 2011) 

 A afirmação de uma forma argentina de espanhol chega também para 

eliminação de estereótipos que tratam as formas específicas da região como 

curiosidades, como algo exótico a ser aprendido como exceção nas aulas de 

ELE. Acuña fala ainda sobre os estereótipos ligados ao espanhol americano 

citando publicação de materiais didáticos europeus 

Nos manuais de ensino de espanhol publicados na Europa, a língua 
da Argentina está associada a um casal dançando tango, os 
personagens tem sobrenomes italianos ou judeus e sempre vão ao 
psicanalista. (ACUÑA, 2011). 

 As características do espanhol do país, presentes em materiais 

didáticos, também estão no exame de proficiência criado na Argentina, o CELU 

(questões que serão detalhadas no capítulo 5 de nosso trabalho).    

 A autora informa ainda que, embora se usem indistintamente as palavras 

“espanhol” e “castelhano” para denominar a língua, ficou decidido pelos 

profissionais que deveriam usar o nome espanhol para a língua, ou seja, o 

mesmo nome utilizado por todos os demais países hispânicos.  A opção pela 

sigla ELSE também reflete uma característica do país: a grande quantidade de 

estrangeiros que se mudaram para a Argentina e estudantes de outros países 

que vêm passar meses ou um ano estudando no país e estudam o espanhol 

como segunda língua. Essas decisões, diz Acuña, devem levar em conta, antes 
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de seus “donos”, as necessidades de seus falantes e de futuros falantes: 

“Desejar o idioma, necessitá-lo, ter que aprendê-lo define distintos objetos 

segundo quem o necessita e para quê. Por isso, as ações sobre as línguas têm 

consequências nas vidas das pessoas”. (ACUÑA,  2011). 

 E por isso todas as decisões sobre a língua devem ser tomadas com 

muita responsabilidade, levando em consideração as reais necessidades do 

grupo que vai aprendê-la. Sobre a relação Brasil-Argentina no que se refere ao 

ensino de espanhol, a autora destaca a relação de cooperação, de articulação 

de propostas e de reciprocidade. 
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3.3 – A Avaliação em Língua Estrangeira 

 

 Nas seções anteriores, discutimos diversos aspectos relacionados à 

avaliação de um modo geral, englobando tanto questões concernentes à  

educação regular quanto ao processo de avaliação realizado nos cursos livres. 

A partir de agora falaremos sobre os principais aspectos das avaliações em 

língua estrangeira. Embora muitas das questões abordadas sejam comuns 

também a outras disciplinas, existem particularidades que fazem com que 

esses testes tenham que exigir determinadas habilidades e competências para 

que os alunos consigam realizá-los de maneira exitosa. As condições para uma 

boa realização do exame de língua estrangeira podem ir além do conhecimento 

do conteúdo da disciplina, pois, dependendo da linha teórica seguida pela 

instituição ou pelos professores que elaboram a prova, podem ser solicitadas 

aos estudantes simulações de situações semelhantes à vida real, 

conhecimento metalinguístico ou de vocabulário referente a uma variedade de 

determinada região. E em alguns casos, todas as instruções para a realização 

do exame são dadas na língua estrangeira, assim como todos os enunciados 

das questões das provas, fazendo com que a própria compreensão do exame 

já exija do aluno a aplicação do conhecimento da matéria. 

 No capítulo anterior, no qual falamos sobre as questões de política e 

poder relacionadas às avaliações, inclusive às de línguas estrangeiras, 

destacamos o papel da ética como uma das principais questões a serem 

levadas em consideração no momento de elaborar um exame, seja ele 

destinado a um pequeno grupo ou um exame de larga escala. Uma postura 

ética garante que haja equanimidade e lisura nos exames, evitando assim 

casos de favorecimento a um determinado grupo em detrimento dos demais 

participantes do processo.  

 Importante dado quando se trata de avaliações em língua estrangeira é 

a coerência entre a língua que se ensina e a língua que se avalia (BORDÓN 

2004, P.37), fundamental para que ocorra o sucesso do aluno na prova. A não-

equivalência entre as questões do exame com a prática na sala de aula 

invalidaria esse exame como sendo uma prova ética e justa para com os 
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estudantes. Como veremos de maneira mais detalhada na  próxima seção, há 

exames que não se encaixam em um programa, ou currículo definido.  Sobre 

os diversos tipos de exames de língua estrangeira possíveis, falaremos, além 

da questão ética, sobre as diretrizes e orientações sugeridas por diversos 

investigadores para o sucesso da avaliação, tanto com relação a questões 

teóricas como com relação a questões técnicas.     

 Outra questão importante é o que fazer com o resultado das avaliações. 

O que eles querem dizer? No momento de elaborar um exame, seja de qual 

tipo for, faz parte da divulgação do resultado, além da nota ou do conceito, 

explicar em qual ponto o aluno não conseguiu alcançar os resultados 

pretendidos, para que esse desempenho possa ser corrigido e para que o 

aluno consiga ter um desempenho satisfatório em uma próxima oportunidade. 

Uma das finalidades desse passo é medir o conhecimento da matéria, além de 

deixar claro para todos os envolvidos no processo educativo (instituições, 

professores, alunos, famílias) o que se espera do estudante, o conteúdo do 

currículo daquela etapa e de que forma espera-se que esse conhecimento do 

idioma e no idioma seja demonstrado e comprovado através da prova. 

3.3.1 – Para elaborar um exame de língua estrangeira 

 Para que se possa elaborar um exame de língua estrangeira, diversas 

questões devem ser levadas em consideração para que a avaliação atinja os 

objetivos desejados por quem o está solicitando (professores e instituições). 

Listamos aqui as perguntas propostas por Bordón (2004, p. 53)15 como sendo 

as essenciais para uma correta elaboração de exames: 

- O que se avalia: a aprendizagem dos alunos no marco de uma instrução 

formal? Outra coisa? 

- Quem avalia: os professores? Os próprios estudantes (auto-avaliação)? 

Agentes externos? 

                                                           
15

 A autora afirma que essas questões foram adaptadas de Rodríguez Neira (2000:18-23).  A obra 
intitula-se La evaluación en el aula. 
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- Como se avalia: que instrumentos vão utilizar? Qualitativos? Exames? Que 

formatos vão ser utilizados? Como vão ser interpretados os resultados? Com 

referência a uma norma? Com referência a um critério? 

- Quando se vai avaliar: em qual momento do processo? No início? Em algum 

momento intermediário? Ao final? 

- Para que se avalia: controlar o processo de instrução, discriminar entre 

alunos, qualificar? Ou então esclarecer os objetivos do processo de ensino-

aprendizagem e motivar o aluno a estudar? ou talvez conseguir um título ou 

certificação? 

 Essas perguntas fazem parte do processo de avaliação chamado por 

Alderson (1998:14) de especificações do exame, que são o plano sobre o qual 

a prova será desenvolvida. O autor acrescenta que as especificações são 

essenciais para que se estabeleça a validade do construto da prova. 

 Alderson (ibidem)16 explica que existem dois tipos de especificações, 

que ele nomeia como sendo: 

- especificações: um documento detalhado, geralmente elaborado somente 

para uso interno, às vezes de uso confidencial, acessado somente pela 

instituição responsável pela elaboração da prova. 

- descrição de conteúdos: é um documento público, geralmente muito 

simplificado, que indica aos usuários17 do exame o conteúdo do mesmo.    

 A partir das questões levantadas, as pessoas responsáveis pela 

elaboração do exame poderão criar uma avaliação que seja adequada ao 

grupo que será avaliado. Desse modo, cria-se a situação na qual todas as 

atividades e materiais utilizados no decorrer do período de aprendizagem 

precisa ser levado em consideração, para que a avaliação seja eficiente e 

ética, e não exija dos estudantes nada que não tenha sido previamente 

ensinado e trabalhado. A cobrança de atividades e conhecimentos dissonantes 

com o trabalho durante as aulas invalidaria os exames. 

                                                           
16

 Segundo Alderson (1998:14) chamados no Reino Unido de specifications e syllabus. 
17

 Usuários: tanto os candidatos quanto as empresas ou universidades que exigem o exame. 
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 Os passos para que um exame seja considerado válido são, segundo 

McNamara (2000:24-33): 

- Compreender as condições: é necessário saber, antes de elaborar o exame, 

diversas informações sobre quais são possibilidades oferecidas. É 

imprescindível perguntar sob quais condições o teste será administrado, ou 

seja, questões relacionadas aos recursos, físicos e financeiros, poderão ser 

utilizados para a confecção e aplicação do exame. Para demonstrar a 

importância deste tipo de informação, o autor fornece os seguintes exemplos: o 

uso de um exame de desempenho demandaria uma quantidade muito maior de 

pessoas, além do treinamento para todos os envolvidos na aplicação e 

correção da avaliação. Já testes via computador exigiriam um outro tipo de 

treinamento e material. São também imprescindíveis o conhecimento de 

assuntos relacionados à segurança do exame, quanto ao conteúdo e ao 

método do teste, ou seja, como este teste apresenta-se para o examinador e 

para o examinando.  

- Conteúdo do teste: do ponto de vista prático, o design do teste começa com 

as decisões sobre seu conteúdo, sobre o método que será utilizado para a 

elaboração das questões. No entanto, antes mesmo de pensar no tipo de 

atividades de serão aplicadas nos testes, é necessário que se saiba, ou se 

discuta, a orientação teórica daqueles que estão elaborando o exame. A 

orientação teórica definirá a visão do que é saber uma língua, e como fazer 

com que o aluno demonstre seu conhecimento no exame. O modelo da prova, 

já pronto, refletiria a orientação da instituição elaboradora. McNamara coloca 

ainda a abordagem adotada pelos elaboradores como uma das condições, 

assim como questões como recursos tecnológicos e financeiros. 

- Método do teste: a terceira questão a ser considerada na elaboração do 

exame seria o como ocorreria, segundo o modelo de prova escolhido, a 

interação entre o aluno e o teste (p. 26). Além disso, o autor ressalta ainda que 

o método do teste abarca não somente a criação das questões, mas também 

como os alunos terão seus acertos contados e como serão classificados. 

McNamara informa que há duas correntes que classificam a etapa do método 

do teste da seguinte maneira (p. 26): “A primeira vê o método como um 
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aspecto do conteúdo, e levanta questões de autenticidade, a segunda 

abordagem, mais tradicional método trata de forma independente do conteúdo, 

e permite que os formatos de resposta mais obviamente inautêntico teste.” 

- Autenticidade da resposta: as questões discutidas anteriormente irão 

identificar a gama de papéis e tarefas de comunicação que caracterizam a 

definição de critério18. Isto fornece uma base não apenas para determinar os 

tipos de textos a serem incluídos no teste, mas também como os candidatos 

irão interagir com eles. Para alcançar esta “autenticidade” podemos tentar 

reproduzir, tanto quanto é possível no ambiente de teste, as condições em que 

eles são processados ou produzidos em realidade. Desta forma, o método de 

teste envolve a simulação do critério, tanto quanto outros aspectos dos 

materiais de teste.  

 O autor cita alguns exemplos de situações passíveis de serem criadas 

no exame:  

 

1. A tarefa replica o que os estudantes têm que fazer na situação-alvo. O 

candidato é convidado a tomar notas, que são então pontuadas pela 

precisão de seu conteúdo. Mas os alunos tomam notas de maneiras muito 

diferentes, alguns dos quais podem causar dificuldades para os avaliadores 

no momento de pontuá-las. Por exemplo, se uma determinada pessoa deixa 

de fazer uma nota sobre um certo ponto, pode ser porque ele não foi 

compreendido, mas também pode ser porque o candidato determinou que 

aquela informação não merecia ser anotada. 

2. Se os candidatos são obrigados a responder a perguntas pré-definidas, o 

tempo pode ser dado para lê-las antes da audição. Outra possibilidade é 

que os candidatos possam simplesmente ser obrigados a lê-las enquanto 

ouvem. Nesse caso nem todas as questões são apresentadas de uma só 

vez, ou algumas são apresentados de uma só vez, ou um pouco de cada 

vez. Mas neste último caso, quantos? Obviamente, um trecho muito longo  

a ser memorizado pode introduzir considerações irrelevantes, e o teste se 

torna tanto um teste de memória como de compreensão oral. Por outro 

                                                           
18

 McNamara define critério (2000:7-8) como: comportamento comunicativo relevante na situação-alvo.    
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lado, se o trecho a ser ouvido for muito curto, a tarefa de compreender 

trechos do discurso não estará representada no teste. 

3. Um candidato pode ser obrigado a ouvir a gravação de uma só vez, ou mais 

de uma vez. Obviamente a repetição é ao contrário do mundo real no 

sentido de que palestras não são repetidas. Por outro lado, pode-se 

argumentar que muitos alunos fazem uma prática de áudio gravando 

palestras para facilitar a compreensão, e fazem anotações após as 

mesmas. 

 

3.3.1.1 – A escolha das questões 

 Os formatos de resposta, ou tipos de questões do teste, estão ligados 

aos construtos de conhecimento de língua e de avaliação definido pelos 

organizadores do exame. Ressaltamos ainda que o conteúdo da prova não 

pode divergir dos assuntos trabalhados em sala de aula.  No caso dos exames 

de proficiência, é consenso entre diversos autores que o conteúdo do exame 

não deve estar relacionado ao currículo de nenhum curso, já que este tipo de 

exame pressupõe um uso futuro da língua.   

 Em uma concepção cuja visão de aluno proficiente seja um aluno que 

consiga compreender e utilizar a língua estrangeira em situações do cotidiano, 

as questões devem proporcionar ao aluno a oportunidade de mostrar este tipo 

de conhecimento. Se a concepção teórica é voltada para uma visão 

estruturalista, é possível que as questões da prova levem o aluno a demonstrar 

conhecimentos de forma não integrada, com ênfase no conhecimento da língua 

enquanto sistema. As concepções de competência e proficiência estão 

explicitadas no subitem 3.4 de nosso trabalho.      

 Além da questão teórica, as questões práticas também vão influenciar a 

escolha do modelo da prova. A instituição que organiza a prova também 

precisa levar em consideração fatores como a quantidade de provas que será 

aplicada, a logística da aplicação da prova (como espaço físico necessário, 

equipamentos, monitores, professores para o exame oral). Há ainda a questão 

da correção. As instituições organizadoras dos exames, ao elaborarem ou 
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encomendarem a prova, devem levar em consideração também quanta 

despesa pode demandar a correção das provas.       

3.3.1.2 – As questões 

 Como mencionamos no subitem anterior, há diversos tipos de questões 

que podem ser utilizados em um exame, e a escolha dependerá de fatores 

relacionados com relação tanto à abordagem teórica adotada pelos 

organizadores quanto a questões logísticas e financeiras. Nos próximos 

parágrafos, descreveremos alguns dos tipos mais comuns de questões, 

baseados no trabalho de Alderson, Clapham e Wall (1998, 43-64).  

1 – Múltipla Escolha: segundo os autores, ainda que pareça óbvio, o mais 

importante neste tipo de questão é que “a resposta correta seja 

verdadeiramente a correta”. Ressaltam ainda que é comum que existam 

divergências em questões de compreensão leitora e oral. É um tipo de questão 

de resposta fechada, na qual não há uma construção de resposta por parte do 

aluno, que deve encontrar a resposta determinada como sendo correta pela 

banca examinadora.  

2 – Itens Dicotômicos: são questões cujas respostas são verdadeiro/falso ou 

sim/não. Os autores afirmam que este tipo de questão pode fazer com que os 

alunos acertem a resposta por acaso e não por haver entendido a questão. 

3 – Relacionar: são formadas geralmente por duas colunas com diversos itens. 

Alderson, Clapham e Wall alegam que a inconveniência deste tipo de tarefa é 

que, ao encontrar as primeiras respostas, as demais podem ser encontradas 

por serem óbvias. 

4 – Transferência de informação: geralmente usadas em tarefas de 

compreensão oral e de leitura. Neste tipo de atividade, os candidatos devem 

transferir informação do texto a um quadro, tabela, questionário ou mapa. 

Segundo os autores, estas atividades são comuns em provas nas quais se 

tentam incluir questões que se assemelhem a atividades do mundo real. A 

principal dificuldade ou problema deste tipo de tarefa é que um aluno que não 

esteja familiarizado com, por exemplo, leitura de mapas, deixaria de ganhar 
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pontos em uma tarefa de linguística por questões alheias ao conhecimento da 

língua estrangeira. 

5 – Tarefas de ordenamento: em uma tarefa de ordenamento pede-se aos 

candidatos que ordenem um grupo de palavras, expressões, frases ou 

parágrafos. Tais tarefas são habitualmente utilizadas para avaliar a gramática e 

a compreensão leitora. 

6 – Tarefas de correção: geralmente consistem em frases ou passagens nas 

quais são introduzidos erros que devem ser identificados pelo candidato. 

Podem ser de múltipla escolha ou de resposta aberta. 

7 – Tarefas de completar espaços: são geralmente frases ou textos nos quais 

algumas palavras ou expressões são retiradas e que devem ser deduzidas pelo 

aluno. Podem ser utilizados textos autênticos ou textos elaborados para o 

exame. O desafio de elaborar questões deste tipo é que seus autores devem 

ter em conta que o aluno pode encontrar alternativas que se encaixem 

perfeitamente no contexto da frase, sem que essa mesma palavra seja a 

definida como correta na chave de respostas dos elaboradores. No caso de 

questões de completar espaços que também são de múltipla escolha, os 

autores devem certificar-se de que não há mais de uma opção possível. 

8 – Cloze: são chamadas de cloze as provas nas quais as palavras são 

suprimidas dos textos de forma mecânica, seja qual for sua função na frase na 

qual ela aparece. O problema deste tipo de questão é que a supressão 

aleatória de palavras pode afetar a validade do exame, já que podem ser 

suprimidas partes relacionadas ao vocabulário, por exemplo, que seriam quase 

impossíveis de serem respondidas da mesma maneira por todos os alunos.     

9 – C-: as questões de tipo C- também suprimem palavras de modo mecânico, 

mas sempre são as segundas palavras das frases e é deixada pelo menos a 

primeira letra de cada vocábulo, o que reduz a quantidade de palavras que 

caberiam naquele contexto. Ainda assim, segundo Alderson, Clapham e Wall, 

caso não sejam informadas quantas letras faltam para completar a palavra, 

este tipo de questão gerará os mesmos tipos de problemas que as de tipo 

cloze e de completar espaços, ou seja, múltiplas possibilidades de respostas. 
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10 – Ditado: o ditado em um exame só poderá ser válido caso seja 

apresentado de maneira igual a todos os candidatos. Os autores ressaltam que 

a maneira de fazê-lo é gravar o texto do ditado (ou palavras do ditado). A forma 

de correção deste tipo de tarefa depende do que exigem as pessoas que 

elaboram os exames. A tarefa pode pedir que os alunos anotem as palavras ou 

grupo de palavras ouvido na gravação tal como foram ditadas ou pode pedir 

que tomem notas de determinadas informações, cuja finalidade deve estar 

explicitada no enunciado da questão. 

11 – Perguntas de resposta breve: são questões de itens abertos, ou seja, nas 

quais o candidato tem que pensar e formular sua resposta. Os autores 

ressaltam que o enunciado da questão deve deixar bem claro o que se espera 

que o aluno responda. Acrescentam ainda que as provas de compreensão oral 

e de leitura podem dispor deste tipo de questão, desde que com um enunciado 

bem detalhado, já que as respostas podem aparecer de distintas maneiras sem 

que estejam incorretas. 

12 – Redações e trabalhos: segundo os autores, embora pareça simples pedir 

que o aluno “comente” e “exemplifique” as situações ou opiniões expostas em 

seu texto, esta tarefa pode não ser simples caso não haja no enunciado 

especificações sobre o tamanho do texto, a quem está dirigido, e ainda como 

será avaliado, se pelo conteúdo e correção gramatical e ortográfica ou somente 

por um destes elementos. A proposta adequada de redação deve oferecer ao 

aluno elementos que possam auxiliá-lo a cumprir corretamente sua tarefa ainda 

que o tema da redação não lhe seja familiar. 

13 – Resumos: a atividade de elaborar um resumo pode analisar tanto o 

desempenho da compreensão leitora como da expressão escrita do aluno. No 

entanto, os autores ressaltam a dificuldade em corrigir este tipo de atividade, 

dada a impossibilidade de saber se, caso a redação não esteja boa, se o 

problema é de compreensão leitora ou da pouca habilidade para a expressão 

escrita, inclusive se o problema é decorrente de falta de conhecimento do 

idioma ou uma dificuldade inata do candidato. 

14 – Entrevistas orais: a entrevista oral, assim como as demais atividades, 

deve ser planejada de modo que a entrevista se encaminhe para onde deve ir, 
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de modo igual para que todos os candidatos tenham condições para 

demonstrar o conhecimento esperado pelos elaboradores do exame nesta 

etapa de seu aprendizado. 
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3.4 – A discussão sobre competência e proficiência 

 

 Os conceitos de proficiência, cuja avaliação é objetivo dos exames que 

estão sendo investigados em nosso trabalho, tem sido discutidos ao longo do 

tempo por diversos estudiosos da área da linguagem. 

 Nas definições sobre a avaliação da proficiência, vistas no capítulo 3.3, 

observamos que há pontos sobre os quais todos os autores estão de acordo, 

como o que o exame não deve ser baseado em um currículo, e há divergências 

com relação a que tipo de questão deve ser utilizado nas provas.     

 Essa diferença de opinião com relação aos tipos de atividades que 

podem avaliar e consequentemente servir de base para qualificar um aluno 

como proficiente ou não em determinado idioma advém da noção de 

competência que cada grupo que elabora um exame possui. 

 A discussão sobre a definição de competência esteve em pauta nas 

últimas décadas entre estudiosos da área da linguagem. No entanto, nem 

sempre foi possível chegar a uma conclusão que unisse opiniões sobre esse 

conceito. As divergências derivam, principalmente, das diferentes visões sobre 

o que é saber uma língua estrangeira. E essa discussão reflete-se nas 

abordagens aplicadas no processo de ensino-aprendizagem de idiomas, e 

consequentemente, na forma como são realizadas as avaliações de 

diagnóstico, de aproveitamento e de proficiência. 

 Ter consciência sobre qual o conceito do que é saber uma língua e o 

que significa ser proficiente para quem elabora cursos e exames neste idioma 

são passos extremamente importantes que ultrapassam os limites da sala de 

aula,  

Em pesquisas sobre a aquisição/aprendizagem e ensino de L2/LE, 
portanto, avaliações de proficiência são usadas como fontes de 
informação sobre o sucesso/eficiência da aprendizagem e do ensino. 
Não se poderia pensar, pois, na implementação de programas de 
ensino, de avaliação de abordagens ou metodologias, sem uma 
observação quanto aos níveis iniciais e finais da proficiência dos 
participantes e o que se espera seja suas contribuições. Não se 
poderia pensar, por outro lado, em políticas linguísticas ou 
educacionais para ensino de língua estrangeira ou ainda para 
programas bilíngues/multilíngues, em políticas para o 
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desenvolvimento e formação do professor nesses contextos sem 
esbarrar-se na necessidade de se ter um conceito de proficiência 
orientando as decisões tomadas. (SCARAMUCCI, 2000).         

 Uma das questões que perpassam o debate sobre a proficiência é a 

definição de competência. Segundo Munby (apud Silva)19, um dos motivos 

responsáveis pela confusão na tentativa de delimitar o conceito foi “a tentativa 

de diversos autores de adaptar o conceito de competência a seus próprios 

propósitos ou a seu campo de atuação”. Na próxima seção, abordaremos as 

definições sob uma perspectiva histórica. 

3.4.1 – Os estudos sobre linguagem, competência e proficiência 

 As questões sobre proficiência não são um tema que concerne 

exclusivamente às línguas estrangeiras. Pode-se avaliar a proficiência em 

diversos campos do saber, de diferentes formas. No caso da LE, uma 

importante diferença com relação às demais disciplinas é a de que as próprias 

instruções dos exames já estão no idioma meta da avaliação. 

 A compreensão das instruções por si só, embora não seja diretamente 

avaliada na contagem de pontos da prova, já pressupõe o domínio da língua 

em um gênero discursivo. 

 Do mesmo modo que Silva20 observou sobre as divergências sobre a 

conceituação de competência, Scaramucci (2000)21 , em um trabalho sobre 

questões terminológicas relacionadas à proficiência, ressalta que as 

divergências sobre o conceito “trazem subjacente divergências teóricas e 

diferentes conceituações do que é saber uma língua”. Partindo dessa 

afirmação, faremos um recorrido pelas propostas de diversos autores que 

pesquisaram o tema. 

 Schoffen destaca que, antes da década de 1950, eram raros os estudos 

em avaliação em língua estrangeira: 

                                                           
19

 Artigo de Vera Lucia Teixeira da Silva (UERJ), intitulado: Competência comunicativa em 

língua estrangeira (que conceito é esse?). Disponível em: 
http://www.filologia.org.br/soletras/8sup/01.pdf   
20

 Idem.  
21

 Matilde Scaramucci em: Proficiência em LE. Considerações terminológicas e conceituais. 
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Antes da década de 1950, eram muito raros os estudos na área de 
avaliação de língua estrangeira. Como o ensino da língua em si não 
era considerado uma disciplina independente (fazia parte das 
chamadas ciências humanas), também a avaliação das línguas não 
era objeto de estudos mais específicos. (SCHOFFEN 2009, p.16) 

 

 A escola estruturalista foi a grande norteadora das primeiras noções de 

proficiência, cuja influência pode ser vista em modelos de exames das décadas 

de 1960 e 1970. Lado comentou sobre as tendências relacionadas aos 

exames: 

Os exames de língua no passado tenderam tanto em direção às 
regras e listas de palavras ou, como reação contra esse extremo, em 
direção a outro extremo: leitura de trechos de textos relacionados, 
escrita de composições, conversas, ou ouvindo materiais 
relacionados, sem levar em consideração os conteúdos de sua 
língua. (LADO,1957,p. 4) 

 Nessa obra, Lado afirma que o avanço na avaliação de língua 

estrangeira vinha não do material relacionado, mas sim pelo fato de que a 

avaliação foca os reais problemas da linguagem, que, em sua opinião, eram 

derivados da influência que a língua materna dos alunos exercia sobre o 

aprendizado do idioma estrangeiro. Lado defendia que a presença da 

comparação entre línguas seria mais produtiva em um exame, pois atividades 

que provocassem essa análise comparativa entre idiomas detectariam se o 

aluno/candidato reconheceria as diferenças entre as estruturas das duas 

línguas em questão, e então através desse reconhecimento é que o aluno 

demonstraria seu conhecimento da língua estrangeira.  

 Ao retomar o tema avaliação em outro trabalho, Lado definiu do seguinte 

modo as variáveis a serem examinadas em língua estrangeira: “A questão a 

ser testada é a linguagem. A linguagem é construída por sons, entonação, 

stress, morfemas, palavras e combinação de palavras que possuem 

significados que são linguísticos e culturais”. (LADO, 1961, p. 25) 

 O autor destacava ainda a importância da sintaxe, que deveria ter 

prioridade na elaboração de questões para os exames. Sobre as habilidades, 

Lado (op. cit.) acreditava que elas poderiam ser estudadas, descritas e 

avaliadas como “universos separados”, embora o autor admita que “eles nunca 

ocorram separadamente na língua”.    
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 A partir dessa visão, o conhecimento da língua seria testado através de 

exercícios nos quais os conhecimentos do aluno teriam de ser demonstrados 

de maneira descontextualizada, ou seja, nestas atividades não haveria relação 

entre os exercícios elaborados para o exame. Cada questão ou cada item de 

uma questão seria independente em relação aos demais, sem que houvesse 

interação entre eles (SCHOFFEN, 2003, p. 17). 

 O período no qual essa abordagem de avaliação de proficiência estava 

em evidência foi classificado por Spolsky (apud BROWN, 1983) como 

psicométrico-estruturalista. Segundo Brown (1983, p.228), o típico exame de 

proficiência baseado nessa teoria possuía como característica a medição 

através de questões de múltipla escolha das chamadas “quatro habilidades” 

(compreensão auditiva, expressão oral, compreensão leitora e expressão 

escrita).     

 Segundo Brown (apud Schoffen 2003:17), foi baseado na crença de que 

a língua poderia ser desmembrada em suas partes componentes que houve a 

construção dos testes de itens isolados. Esses testes, segundo a descrição de 

Schoffen, consistem em: 

Também por essa separação entre os níveis linguísticos, e por causa 
da procura por testes confiáveis e práticos, criou-se a tradição de 
testes de língua objetivos, muito confiáveis e fáceis de serem 
aplicados e avaliados (pontuados). Esses testes consistem, em sua 
maioria, em atividades nas quais o candidato não necessita criar uma 
resposta nova, mas apenas classificar como certas ou erradas 
alternativas já existentes. Nesse tipo de teste, são bastante comuns 
tarefas (na maioria das vezes descontextualizadas) de múltipla 
escolha, preencher lacunas ou de verdadeiro ou falso, que aceitam 
apenas uma resposta correta. Esse método, por sua objetividade de 
correção e por medir as habilidades separadamente, é chamado 

método de itens isolados. (BROWNapud SCHOFFEN, 2003, p.17) 

 Esses tipos de questões ainda são largamente utilizados em exames de 

proficiência, ainda que algumas vezes com o acréscimo de outras atividades 

que combinem diversas destrezas através de tarefas. 

 Na década de 1960 surge um novo conceito, proposto por Noam 

Chomsky, que utilizava a seguinte condição para a análise linguística: 

A teoria linguística tem antes de mais como objecto um falante-
ouvinte ideal, situado numa comunidade linguística completamente 
homogénea, que conhece a sua língua perfeitamente, e que, ao 
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aplicar o seu conhecimento da língua numa performance efectiva, 
não é afectado por condições gramaticalmente irrelevantes tais como 
limitações de memória, distracções, desvios de atenção e de 
interesse, e dos fundadores da moderna linguística geral, e nenhuma 
razão convincente foi alguma vez proposta para a modificar. Para 
estudarmos a performance linguística efectiva, tem que se considerar 
a interacção de uma variedade de factores, entre os quais a 
competência subjacente do falante-ouvinte é apenas um deles. Deste 
ponto de vista, o estudo da linguagem não é diferente da investigação 
empírica de outros fenômenos complexos. (CHOMSKY, 1965, p. 83)

22
 

 Chomsky deste modo escolhia ignorar o que seria fundamental para 

diversos investigadores nas décadas seguintes: a questão do uso da língua, da 

função social da língua. Para o autor, a proposta da divisão entre a 

competência e o desempenho na língua se daria do seguinte modo: 

Fazemos portanto, uma distinção fundamental entre competência (o 
conhecimento que o falante-ouvinte possui da sua língua) e 
performance  (o uso efectivo da língua em situações concretas). A 
performance só é um reflexo directo da competência no caso de 
vigorarem as condições ideais estabelecidas no parágrafo anterior.  
(CHOMSKY 1965, p.84) 

 

 Em 1972, Dell Hymes questiona Chomsky por crer que a competência 

na língua referia-se ao fato de saber usá-la,  

Para revelar o aspecto ideológico da postura (chomskyana) faz falta 
destacar a ausência de fatores sócio-culturais e a relação que se 
pretende estabelecer entre atuação e imperfeição. Isto se converte,  
se me permite, em uma visão do Paraíso Terrenal onde a vida 
humana parece dividir-se entre a competência gramatical, uma fonte 
de poder ideal de origem inato, e a atuação, uma exigência muito 
parecida com comer a maçã, que lança o falante-ouvinte perfeito ao 
mundo dos pecadores. Pouco nos diz deste mundo, onde os 
significados podem ser obtidos com o suor da testa, e a comunicação 
se alcança através do trabalho (cf. Bonhoffer, 1965:365). A imagem 
prevalecente é a de um indivíduo abstrato e isolado, quase un 
mecanismo cognitivo sem motivação alguma, e que somente de 
maneira incidental interviria no entorno social. (HYMES, 1995, p.30)

23
 

 Posteriormente, Widdowson (1989), em um trabalho no qual debatia a 

questão do conhecimento da língua e da capacidade para usá-la, explicou a 

principal diferença entre a visão de Chomsky e a de Hymes: 

A questão, então, é que para Hymes a linguística trata da linguagem 
e para Chomsky não. Portanto a noção de competência de Chomsky 
não tem nada a ver com a realização do comportamento linguístico,  

                                                           
22

 Tradução portuguesa de 1975.  
23

 Fragmento retirado da tradução espanhola, de 1995, feita por Pedro Horrillo Calderón do artigo de 
Dell Hymes intitulado On communicative competence, publicado originalmente na obra Sociolinguistics, 
de Pride & Holms, Penguin, 1972.   
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seja de caráter comunicativo ou de outro tipo. Por esta razão não 
encaixa no esquema de Hymes. Para Chomsky a competência é o 
conhecimento de algo muito mais abstrato que a linguagem; é o 
conhecimento de um sistema de regras, de parâmetros ou princípios, 
configurações na mente para as quais a linguagem simplesmente 
serve de evidência. O modo em que estas abstrações mentais se 
manifestam em exemplos reais de uso linguístico, ou o modo em que 
se relacionam com outros aspectos da linguagem ou outros tipos de 
conhecimento abstrato são aspectos que estão além da esfera de sua 
investigação. Evoca a noção de modularidade, e não passa daí. 
(WIDDOWSON, 1995, p. 84)

24
 

 A inclusão da noção de uso da língua como sendo tão importante quanto 

o conhecimento desta como sistema, o conhecimento de suas regras e 

gramática, gera uma transformação no conceito de proficiência. Começa-se a 

perceber que não é possível ser proficiente em uma língua sem ser proficiente 

em seu uso (SCHOFFEN, 2003). 

 Savignon (apud SILVA, 2004 p.8), “salienta que a competência 

comunicativa25 de um falante está condicionada ao conhecimento de um amplo 

vocabulário, de vários itens sintáticos e de aspectos paralinguísticos e 

sinestésicos da língua-alvo. Somente assim um falante é capaz de atuar com 

sucesso num contexto eminentemente comunicativo”.  

 Ainda na década de 1970, temos a definição de proficiência de Briére: 

O termo pode ser definido como: o grau de competência ou a 
capacidade em um determinado idioma demonstrado por um 
indivíduo em um determinado ponto no tempo, independente de um 
livro didático específico, período letivo ou método pedagógico. 
(BRIÉRE,1972 apud FARHADY, 1982)   

 Este último ressalta o caráter de independência da proficiência, ou seja, 

ela se daria não somente pelo estudo sistemático da língua, mas também 

poderia ocorrer de outras formas, sem que fosse necessariamente na sala de 

aula. 

 Também em um trabalho de 1972, Clark (apud FARHADY, 1982), 

ressalta que a proficiência é a “capacidade do aluno de línguas para usar a 

linguagem da vida real para comunicar-se sem levar em consideração a 

                                                           
24

 Fragmento retirado da tradução espanhola, de 1995, feita por Javier Lahuerta do trabalho de H.G. 
Widdowson intitulado Knowledge of Language Ability for Use, publicado originalmente pela Oxford 
University Press, 1989.  
25

 Grifo da autora. 
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maneira pela qual essa competência foi adquirida”. (CLARCK, 1972 apud 

FARHADY, 1982) 

 Clark também destaca o conhecimento de como utilizar a língua sobre o 

conhecimento desta língua como sistema, compartilhando da opinião de outros 

pesquisadores do mesmo período. 

          Oller (1979), defendia que a competência linguística não poderia ser 

dividida, já que para que ocorresse uma efetiva comunicação teríamos de usar 

todos os elementos, linguísticos e extralinguísticos, necessários para a 

situação na qual nos encontramos. Segundo a descrição do autor, 

Se os exames de items discretos separam as habilidades, os exames 
integrativos as unem. Enquanto o primeiro tenta avaliar o 
conhecimento sobre a língua em uma atividade de cada vez, o 
segundo tenta avaliar a capacidade do aluno de usar diversos tipos 
de conhecimentos e habilidades ao mesmo tempo, e possivelmente 
enquanto exercita muitas dos chamados componentes do sistema 
gramatical, e talvez mais de uma das habilidades ou competências 
reconhecidas. (OLLER,  1979, p. 37) 

 Seguindo a linha que propunha o estudo e avaliação da competência 

comunicativa e da competência linguística, Cummins (1980) propôs uma 

divisão entre o que ele chamou de proficiência acadêmica (CALP, na sigla em 

inglês – cognitive/academic language proficiency) e a habilidade de 

comunicação interperssoal básica (BICS, na sigla em inglês – basic 

interpersonal communicative skills). Cada uma foi definida do seguinte modo, 

segundo Farhady (op. cit.) 

CALP: é a dimensão na qual o aluno utiliza a língua em um contexto formal de 

aprendizagem, através de exercícios em sala de aula. 

BICS:   é a capacidade comunicativa necessária para o dia a dia em interações 

sociais nas quais o contexto e elementos extralinguísticos  auxiliam a 

comunicação, não sendo necessário um profundo conhecimento da língua 

como sistema gramatical.     

 Em um trabalho de 1981, Cummins realizou algumas alterações nos 

conceitos de CALP e BICS, acrescentando a dimensão na qual a linguagem é 

usada. Assim sendo, Cummins adotou a nomenclatura contexto reduzido para 

o CALP, já que este se dá em sala de aula e consequentemente com um 
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número menor de atividades, e contexto integrado para o BICS, onde a 

linguagem é utilizada em situações variáveis e nas quais outros elementos 

podem auxiliar a comunicação, ainda que o falante não domine a língua como 

sistema.         

 Canale and Swain (1980) desenvolveram um arcabouço teórico para 
diferentes tipos de competência (SILVA, op cit). Este modelo foi posteriormente 
revisado por Canale em 198326. O modelo trazia as seguintes concepções: 

El marco teórico para la competencia comunicativa propuesto aquí 
incluye a grandes rasgos cuatro áreas de conocimiento y habilidad: 
competencia gramatical, competencia sociolinguística, competencia 
discursiva y competencia estratégica. Suponemos que la teoría de la 
competencia comunicativa interactúa de maneras todavía no 
especificadas con otros sistemas de conocimiento y habilidades (por 
ejemplo, el conocimiento del mundo) además de con uma teoría de la 
acción humana (que se ocupa de factores como la volición y la 
personalidad). Además, suponemos que ciertas competencias 
descritas aquí están implicadas en usos de la lengua distintos de la 
comunicación (cf. Canale, 1981b). El marco aquí propuesto se basa 
en la investigación de la que dimos cuenta en Canale y Swain 
(1980)

27
 y otros trabajos actuales en este área. (CANALE,, 1983, 

p66).  

 As definições de competência dadas por Canale (1983) eram as 

seguintes:  

- Competência gramatical: esta competência está relacionada com o domínio 

do código linguístico (verbal e não verbal). Estão incluídas: características e 

regras da linguagem como o vocabulário, formação de palavras e frases, 

pronúncia, ortografia e semântica. 

- Competência sociolinguística: a competência sociolinguística ocupa-se de em 

qual medida as expressões são produzidas e entendidas de modo adequado 

ao contexto no qual se desenvolve a comunicação. O autor ressalta que a 

pouca, ou menor importância dada a esse aspecto para o aprendizado de 

línguas estrangeiras em detrimento do desenvolvimento da competência 

                                                           
26

 Fragmento retirado da tradução espanhola, de 1995, feita por Javier Lahuerta do artigo de Michel 
Canale From communicative competence to communicative language pedagogy, publicado 
originalmente por Longman: Richards & Smith: Language and Communication.   
27

 O artigo é Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing. 

1980. Disponível em:  https://segue.atlas.uiuc.edu/uploads/nppm/CanaleSwain.80.pdf 
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gramatical é estranho, já que o conhecimento de fatores extralinguísticos são 

extremamente úteis para a compreensão e expressão em língua estrangeira.     

- Competência discursiva: este tipo de competência está relacionado com o 

modo em que se combinam formas gramaticais e significados para alcançar um 

texto falado e ou escrito em diversos gêneros. Por gênero se entende o tipo de 

texto. A unidade de um texto se alcança por meio da coesão na forma e 

coerência no significado.      

- Competência estratégica: esta competência está composta do domínio das 

estratégias de comunicação verbal e não verbal que podem ser utilizadas por 

duas razões principalmente: compensar falhas na comunicação devido a 

condições limitadoras na comunicação real e favorecer a efetividade da 

comunicação. 

 Em 1986, Candlin descreveu a competência comunicativa como sendo: 

A habilidade para criar significados explorando o potencial inerente em qualquer língua para a 

modificação contínua em resposta à mudança, negociando o valor da convenção mais que 

conformando-se com o princípio estabelecido. Em suma, uma união de estruturas de 

conhecimento organizadas com um conjunto de procedimentos para adaptar este 

conhecimento a fim de resolver novos problemas de comunicação que não tem  soluções a 

medida. (CANDLIN, 1986, p. 40, apud BACHMAN, 1990)     Na década de 1990, Lyle 

Bachman publicou um trabalho com uma ampliação da noção de competência, 

com um arcabouço teórico que levava em consideração todas as pesquisas 

realizadas nas décadas anteriores. Bachman  explica sua investigação: 

Neste capítulo descrevo a habilidade linguística comunicativa de uma 
forma que a meu ver  proporciona uma ampla base para o 
desenvolvimento e uso dos testes de língua e para a investigação em 
avaliação da linguagem. Esta descrição é coerente com o trabalho 
anterior em competência comunicativa (por exemplo, Hymes, 1972b, 
1973; Munby, 1978; Canale y Swain, 1980; Savignon, 1983; Canale, 
1983) em que se reconhece que a habilidade para usar a língua de 
forma comunicativa inclui tanto o conhecimento da língua, ou 
competência, como a capacidade para utilizá-lo, o uso de esta 
competência (Widdowson, 1983; Candlin, 1986). Ao mesmo tempo, 
creio que o marco de referência apresentado aqui amplia os modelos 
anteriores, como as tentativas de caracterizar os processos pelos 
quais vários componentes interagem entre si e com o contexto em 
que se dá o uso da língua. (BACHMAN 1995, p.105)

28
 

                                                           
28

 Fragmento retirado da tradução espanhola, de 1995, feita por Javier Lahuerta do capítulo 
Communicative Language Ability, de Lyle Bachman, publicada originalmente em 1990.   
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 Para o autor, o que faltava aos trabalhos desenvolvidos até então era 

demonstrar a conexão entre o conhecimento da língua e sua capacidade de 

usá-la adequadamente. O autor recorre à definição de Candlin (1986:40) como 

sendo o melhor exemplo para demonstrar sua teoria. 

 A proposta de Bachman, seu marco de referência, propõe: 

- Competência linguística: esta competência está dividida em duas: a 

competência organizativa e a competência pragmática. A competência 

organizativa compreende aquelas habilidades envolvidas no controle da 

estrutura formal da língua para produzir ou reconhecer frases gramaticalmente 

corretas, compreender seu sentido proposicional e organizá-lo para formar 

textos. Bachman (1995, p.109)  esclarece que essas habilidades são de dois 

tipos: gramatical e textual.  

 

1 - competência gramatical: inclui as competências implicadas no sistema 

linguístico, tais como vocabulário, morfologia, sintaxe, fonologia e ortografia. 

Implica em demonstrar seu conhecimento de léxico e de regras sintáticas para 

ordenar as palavras de maneira correta dentro do idioma. 

2 - competência textual: a competência textual inclui o conhecimento das 

convenções para unir frases para formar um texto, que é essencialmente uma 

unidade de língua – falada ou escrita – que consiste em dois ou mais 

enunciados ou frases que se estruturam conforme as regras de coesão e 

organização retórica. 

- Competência pragmática: faz referência à relação entre os signos e seus 

referentes por um lado, e os usuários da língua e o contexto da comunicação 

por outro. 

1 - Competência ilocutiva: se usa tanto para expressar quanto para interpretar 

a força ilocutiva da linguagem. O autor esclarece que a noção de competência 

ilocutiva pode introduzir-se com referência à teoria dos atos de fala, de acordo 

com as definições de Searle (1969): 
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Searle (1969) distingue três tipos de atos de fala: ato locucionário, ato 
proposicional e ato ilocucionário. Um ato ilocucionário é simplesmente 
o ato de dizer algo. Um ato proposicional refere-se a algo ou 
expressa um predicado acerca de algo. Um ato ilocucionário é a 
função (afirmação, aviso, petição) realizada ao dizer algo. O 
significado de uma frase pode ser descrito, portanto, em termos de 
seu conteúdo proposicional (referência e predicação) e de sua força 
ilocutiva (ato ilocutivo pretendido). Austin (1962) e Searle (1969) 
também incluem, em seu tratamento do significado, atos 
perlocucionários, ou o efeito de um ato ilocucionário determinado 
sobre o ouvinte. (BACHMAN, 1990, p.112)       

Estão incluídas na competência ilocucionária as funções29:  

- ideativa: pela qual expressamos o significado em termos de nossa 

experiência no mundo real; 

- manipulativa: quando o propósito principal é influir no mundo que nos rodeia; 

está subdividida em instrumental – quando usamos a língua para para 

conseguir que se faça algo – e a regulativa – quando se usa o idioma para para 

controlar o comportamento de outras pessoas.   

- heurística: está relacionada com o uso da linguagem para ampliar nosso 

conhecimento do mundo, e se produz normalmente em atos como o ensino, a 

aprendizagem, a solução de problemas e a memorização consciente. 

- imaginativa: é a que nos permite criar ou ampliar nosso próprio entorno com 

propósitos humorísticos ou estéticos, onde o valor provém da forma em que se 

utiliza a linguagem. 

- Competência sociolinguística: é a sensibilidade com relação às convenções 

da língua ou ao controle destas, que estão determinadas pelas características 

do contexto específico em que se utiliza a língua; esta competência nos 

permite realizar funções linguísticas de modo que sejam adequadas ao 

contexto. Bachman exemplifica a questão da sensibilidade: ela refere-se à 

detecção de diferenças de dialeto, variedade e registro, naturalidade ao usar a 

língua, habilidade para interpretar referências culturais e linguagem figurada. 

- Competência estratégica: Bachman cita a definição de competência 

estratégica de trabalhos como os de Canale e Swain, de 1980, a ampliação de 
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 Segundo Bachman, a descrição das funções contidas em seu trabalho foram extraídas, em grande 
parte, de Halliday (1973, 1976). Bachman, 1995:114 
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Canale de 1983 e Faerch e Kasper, também de 1983, para demonstrar como é 

a sua própria definição do conceito. Segundo o autor, a definição de Canale e 

Swain (1980, p. 30) descrevem a competência estratégica como a que tem 

função compensatória quando a competência linguística dos falantes é 

inadequada (Op. Cit., p. 120). Canale ampliou esse conceito acrescentando 

que o uso da competência estratégica também  se faznecessário quando o 

falante deseja realçar o efeito retórico do que quis dizer. Sobre o modelo de 

Faerch e Kasper, de 1983, Bachman explica que ele descreve um modelo de 

produção falada que inclui uma fase de planejamento e outra de execução. A 

fase de planejamento está formada por metas comunicativas e por um 

processo de planejamento. As metas comunicativas são: 

1 – Elemento de ação – associado aos atos de fala; 

2 – Elemento modal – associado à distribuição de papéis que se estabelecem 

entre os participantes; 

3 – Elemento propositivo – associado ao conteúdo do acontecimento de fala. 

 Bachman alude ao exame de língua através da pergunta: podemos 

medir a competência estratégica? (1995, p. 125). O autor afirma que a 

competência estratégica influencia a competência linguística: 

Argumentei que a competência estratégica influi na execução da 
linguagem em que parece haver usuários da língua que fazem melhor 
uso de sua competência linguística ao realizar distintas funções. De 
forma parecida, alguns tipos de tarefas de provas de língua parecem 
implicar a competência estratégica somente como um aspecto da 
competência da linguagem, eu a considero mais uma habilidade 
geral, que permite a um indivíduo fazer o uso mais efetivo das 
habilidades disponíveis ao executar uma tarefa determinada, se essa 
tarefa está relacionada com o uso comunicativo da lengua ou com 
tarefas não verbais como fazer uma composição musical, pintar ou 
resolver equações matemáticas. (BACHMAN, 1995, p. 125) 

 O MCER também apresenta suas definições de competência 

comunicativa e proficiência. O Marco considera que a competência 

comunicativa compreende os componentes linguístico, sociolinguístico e 

pragmático, que abarcariam conhecimentos, destrezas e habilidades 

necessários à comunicação. São as definições: 
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- Competências linguísticas: incluem os conhecimentos e destrezas 

relacionadas ao léxico, fonologia, sintaxe “e outras dimensões da língua como 

sistema, independentemente do valor sociolinguístico de suas variantes e das 

funções pragmáticas de suas realizações”.  

Este componente, que aqui se contempla desde o ponto de vista da 
competência linguística comunicativa que possui um indivíduo 
concreto, se relaciona não somente com o alcance e a qualidade dos 
conhecimentos (por exemplo, as distinções fonéticas realizadas ou a 
extensão e a precisão do vocabulário), mas também com a 
organização cognitiva e a forma em que se armazenam estes 
conhecimentos (por exemplo, as distintas redes associativas em que 
o falante coloca um elemento léxico) e com sua acessibilidade 
(ativação, recuperação e disponibilidade). (MCER 2002, pp. 13-14) 

 Os autores acrescentam ainda que, tanto a organização cognitiva do 

vocabulário quanto o armazenamento de expressões depende, entre outras 

coisas das “características culturais da comunidade ou comunidades onde se 

socializou o indivíduo e onde se produziu sua aprendizagem”. (MCER, 2002, 

p.13) 

- Competências sociolinguísticas: referem-se às condições sócio-culturais do 

uso da língua, inclusive com a observação às convenções sociais. Os autores 

fazem a seguinte observação sobre este componente: “o componente 

sociolinguístico afeta consideravelmente a toda comunicação linguística entre 

representantes de distintas culturas, embora seus integrantes frequentemente 

não sejam conscientes de sua influência”. (MCER, 2002, p.14) 

- Competências pragmáticas: estão relacionadas ao uso funcional dos 

recursos linguísticos, de acordo com “roteiros ou cenários de intercâmbios 

comunicativos”. Também estão relacionados: domínio do discurso, coesão, 

coerência, identificação de tipos e formas de texto, ironia e paródia. 

 Cabe ressaltar que a orientação teórica do MCER é do enfoque 

orientado à ação, ou seja, considera os alunos e usuários da língua como 

agentes sociais:  

O uso da língua – que inclui a aprendizagem – compreende as ações 
que realizam as pessoas que, como indivíduos e como agentes 
sociais, desenvolvem uma série de competências, tanto gerais 
como competências comunicativas linguísticas, em particular. As 
pessoas utilizam as competências que se encontran a sua disposição 
em distintos contextos e sob distintas condições e restrições, com 
o fim de realizar atividades da língua que conduzem processos 
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para produzir e receber textos relacionados com temas en âmbitos 
específicos, colocando em jogo as estratégias que parecem mais 
apropriadas para executar as tarefas que terão de realizar. O 
controle que destas ações tem os participantes produz o reforço ou a 
modificação de suas competências. (MCER 2002:9).

30
  

 As competências gerais citadas pelo MCER são classificadas como: 

a) Conhecimentos: definido como conhecimento declarativo, como saber, 

subdividido em conhecimento do mundo, sócio-cultural e consciência 

intercultural; 

b) Destrezas e habilidades: definidas como saber fazer, subdivididas em: 

destrezas e habilidades práticas (como destrezas sociais, destrezas da 

vida, destrezas profissionais e de lazer) e destrezas e habilidades 

interculturais, explicadas da seguinte maneira: 

- A capacidade de relacionar entre si a cultura de origem e a cultura 

estrangeira; 

- A sensibilidade cultural e a capacidade de identificar e utilizar uma 
variedade de estratégias para estabelecer contato com pessoas de 
outras culturas; 

- A capacidade de cumprir o papel de intermediário entre a própria 
cultura  e a cultura estrangeira, e de abordar com eficácia os mal-
entendidos culturais e as situações conflitivas; 

- A capacidade de superar relações estereotipadas. (MCER, 
2002,p.102) 

c) Competência existencial: definida como saber ser. Estão incluídas nesta 

competência: atitudes, motivações, valores, crenças, estilos cognitivos e 

fatores de personalidade. 

d) Capacidade de aprender: definida como saber aprender, que inclui: reflexão 

sobre o sistema da língua e a comunicação, reflexão sobre o sistema 

fonético e as destrezas correspondentes, destrezas de estudo e as 

destrezas heurísticas. 

  Com relação à proficiência, o MCER a classifica através de uma 

escala na qual descrevem o que o aluno é capaz de fazer de acordo com 

cada nível. São seis níveis (A1, A2, B1, B2, C1 E C2), sendo que é 

considerado um aluno proficiente aquele que atinge o nível C2. Para ser 
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considerado um aluno de nível C2, ele deve encaixar-se nas seguintes 

características: 

C2 Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee. 

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, 

ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y 

resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión 

que le permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de 

mayor complejidad. 

(MCER,2002, p.26)       

 O texto do MCER, embora não se apresente como prescritivo com suas 

orientações e escalas (2002:XI), oferece um arcabouço no qual professores ou 

instituições encontram uma fonte para elaborarem seus currículos e seus 

exames. No caso dos exames de proficiência, as escalas do MCER informam o 

que um aluno consegue fazer na língua estudada (dentro de cada nível), 

ressaltando que sua abordagem é o enfoque orientado à ação. Um exame que 

desejasse avaliar e classificar um aluno como proficiente deveria então fazer 

com que esse candidato demonstrasse poder realizar as atividades descritas 

pela escala do MCER. 
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3.5 – As destrezas e os exames 

 Os exames de proficiência analisados propõem-se a certificar o nível de 

conhecimento do aluno em língua espanhola. Ambos apresentam atividades 

nas quais são avaliadas a compreensão oral e escrita e a expressão oral e 

escrita. Nas próximas seções, mostraremos brevemente algumas noções de 

atividades propostas em exames para avaliar as quatro destrezas. 

3.5.1 – A compreensão leitora 

  A compreensão leitora é uma das destrezas mais complexas e 

essenciais da atividade linguística, porque 

[...] participam variáveis de índole muito diversa – cognitivas, 
linguísticas, textuais, sócio-culturais, biológicas, etc. – que, como 
veremos depois, interatuam de forma dinâmica (Mayor, 2000). A esta 
condição multidimensional do processo leitor se soma o fato chave da 
possibilidade de estabelecer distintos níveis de aproximação a um 
texto escrito (compreensão superficial, compreensão profunda, 
releitura, etc.), graças, entre outros fatores, a sua natureza indelével 
em contraposição com a volatilidade inerente do texto falado. Ao 
mesmo tempo, a leitura constitui una ferramenta imprescindível para 
o desenvolvimento da vida acadêmica, também no âmbito do ensino 
de L2, e não somente tomada como destreza específica, mas como 
arranque de numerosas atividades que requerem para sua execução 
a compreensão prévia de um texto (instruções de exercícios, consulta 
de esquemas gramaticais, preparação de tarefas orais a partir da 
leitura de artigos, etc). (ACQUARONI, 2004, p.943)  

 Ou seja, em um exame, além das atividades nomeadamente de leitura, 

há também a própria prova, com seus enunciados na língua estrangeira cujo 

conhecimento está sendo avaliado na prova. A compreensão leitora então 

ocorre durante todo o tempo de prova, ainda que esta destreza não seja o 

objetivo de determinadas atividades.   

 Segundo a autora, a visão da compreensão leitora sofreu mudanças no 

decorrer da criação de orientações metodológicas. Na abordagem chamada 

método tradicional ou de gramática e tradução, a leitura era considerada uma 

destreza passiva e fundamentalmente receptiva (ACQUARONI 2004, p, 956), 

“para a qual adota procedimentos didáticos baseados essencialmente na 

prática da tradução (direta e inversa) e no uso do dicionário como ferramenta 

básica de acesso à compreensão”. Já nas correntes metodológicas de base 

estrutural (idem) o texto servia de base para apresentar novas estruturas e 
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vocabulário. Geralmente tratava-se de um diálogo que visava a apresentar o 

tema da unidade estudada. O fragmento abaixo exemplifica uma das formas 

mais comuns de questões estruturalistas de compreensão leitora:  

Um dos exercícios mais frequentes são as perguntas cujos 
enunciados reproduzem grande parte da estrutura da sequencia que 
contém a informação que se tem que utilizar para reproduzir a 
resposta, de tal forma que, tais perguntas podem ser respondida nem 
tanto por haver compreendido o sentido do texto, mas por haver 
compreendido sua estructura

31
. (ACQUARONI,2004, p. 957)      

 A autora informa que na era da abordagem comunicativa, a leitura 

começa a ser um fim em si mesma, e passa a ser vista como um “recurso 

imprescindível para alcançar um bom grau de competência comunicativa” 

(2004:957). Acquaroni acrescenta ainda que, nesta mesma época, surgem 

diversas publicações de materiais didáticos complementares direcionados às 

destrezas linguísticas (separadamente), dentre os quais as leituras graduadas, 

com textos adaptados para fins didáticos.   

 Na abordagem chamada enfoque por tareas, a leitura é uma das partes 

de processo que levará o aluno a conseguir realizar uma tarefa ao final de 

determinado período de aprendizagem. A autora explica que “o texto constitui 

assim um material fonte e sua seleção dependerá diretamente de quais sejam 

os objetivos de ensino e as características do grupo de alunos”. 

(ACQUARONI,2006, p. 957) 

 A abordagem adotada também influencia (ou deveria influenciar) os tipos 

de questões elaboradas para o texto. No entanto, fatores como a finalidade do 

exame e a quantidade de alunos para qual a prova será aplicada também 

influenciarão o modelo a ser adotado por quem elabora os exames.   

 Vejamos os tipos de provas de compreensão leitora mais comuns, 

segundo Bordón (2006, pp. 111-139) 

a) Provas de resposta fechada ou pré-determinada: são aquelas nas quais 

há somente uma resposta possível.  

Ou seja, em uma prova de resposta fechada, o aluno não responde 
de uma maneira original e idiossincrática, e sim que marca, identifica 
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ou relaciona sobre a base de respostas incluídas (pré-determinadas) 
no próprio exercício de exame. (BORDÓN, 2006, p.111)    

 Enquadram-se nesta categoria as atividades de múltipla escolha, de 

verdadeiro e falso, de cloze e de ordenar texto fragmentado. 

b) Provas de resposta aberta: são aquelas nas quais a resposta é 

formulada pelo próprio aluno, na qual usará as próprias palavras para 

expressar-se, e não terá portanto que selecionar uma resposta oferecida 

pelo exame.  

 Bordón também elaborou um quadro (Quadro 14, 2006:139)32 no qual 

resumiu as principais características de cada tipo de questão de prova 

relacionada com a compreensão leitora:  

 PROVA RESPOSTA VANTAGENS DESVANTAGENS PARA EXAME 

DE 

QUALIFICAÇÃO 

1 Múltipla 

escolha com 

3 ou 4 

opções 

Fechada Permite isolar 

a destreza 

Tarefa não 

autêntica, embora 

permita reproduzir 

processos 

autênticos de 

leitura. 

Todos, mas 

idônea em 

exames 

somativos 

(resultados). 

Objetiva e 

rápida. Pode 

usar meios 

mecânicos.  

2 Verdadeiro 

ou falso 

Fechada Permite isolar 

a destreza. 

Peso no acaso. 

Tarefa não 

autêntica. 

Todos, mas se 

se pede 

justificativa da 

resposta, não 

serve para 

exames 

somativos.  

Objetiva e 

rápida. Pode 

usar meios 

mecânicos.   

3 Relacionar Fechada Tarefa 

autêntica. 

Permite isolar 

a destreza.  

Somente para 

situações muito 

limitadas. 

Todos, mas 

costuma ser 

adotada em 

níveis 

elementais ou 

intermediários. 

Objetiva. 

4 Ordenar Fechada. Pode 

reproduzir 

processos. 

Provoca rejeição. Todos, mas se 

não se faz com 

resposta 

totalmente 

fechada não é 

recomendável 

para exames 

somativos 

Objetiva 
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 O quadro original de Bordón não possui a numeração da primeira coluna. Ela foi acrescentada por nós 
para facilitar a localização dos tipos de atividades. 
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5 Diversas 

versões do 

Cloze (Texto 

com 

espaços em 

branco) 

Fechada (V/F 

ou seleção) ou 

semi-

controlada 

Pode ser uma 

tarefa 

autêntica. 

Integra 

destrezas. 

Se a resposta não 

é fechada, se 

dificulta a 

correção.   

Todos, mas se 

não se faz com 

resposta 

totalmente 

fechada não é 

recomendável 

para exames 

somativos. 

Objetiva e 

subjetiva, 

depende do tipo 

de cloze usado  

6 Ler o texto e 

fazer um 

resumo do 

mesmo 

Aberta Informa sobre 

os processos .  

Integra 

destrezas. 

Tarefa 

autêntica.  

Pode ficar muito 

longa. 

Só é auntêntica 

em alguns 

contextos. 

Aula, 

formativos 

(destinados 

tanto a 

qualificar 

quanto para 

informar)  

Subjetiva (requer 

definir algum 

critério). Lenta: 

necessita 

avaliadores.  

7 Ler um texto 

e fazer 

anotações  

Semi-

controlada, 

aberta 

Informa sobre 

os processos. 

Integra 

destrezas 

Tarefa 

autêntica 

Pode ficar muito 

longa.  

Só é autêntica em 

meios acadêmicos 

e em algumas 

profissões. 

Aula, 

formativos 

(destinados 

tanto a 

qualificar 

quanto para 

informar)  

Subjetiva (requer 

definir algum 

critério).  

Lenta: necessita 

avaliadores 

8 Ler um texto 

e depois 

fazer uma  

exposição 

oral ou uma 

redação. 

Aberta Informa sobre 

os processos. 

Integra 

destrezas. 

Tarefa 

autêntica. 

Pode ficar muito 

longa. 

Só é autêntica em 

contextos muito 

específicos. 

Aula, 

formativos 

(destinados 

tanto a 

qualificar 

quanto para 

informar) 

Subjetiva. 

(requer definir 

algum critério). 

Lenta: necessita 

avaliadores. 

      

 Neste quadro, a autora, além de classificar as atividades, ressalta 

questões de ordem prática, como, por exemplo, a possibilidade de correção 

eletrônica ou a necessidade de avaliadores para a atribuição de nota às 

atividades. Ressalta ainda que algumas atividades podem integrar destrezas, 

ou seja, os alunos, além de acionarem estratégias de leitura teriam também 

que aproveitar as informações obtidas no texto, ou a reflexão feita sobre esse 

texto para realizar outra atividade, na qual outras habilidades seriam avaliadas.  

  

3.5.2 – A compreensão auditiva 

 A compreensão auditiva, também chamada de compreensão oral, é uma 

das quatro destrezas avaliadas em exames de proficiência. É fundamental no 

aprendizado de uma língua estrangeira, sendo considerada  
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[...] uma das destrezas linguísticas, a que se refere à interpretação do 
discurso oral. Nela intervêm, além do componente estritamente 
linguístico, fatores cognitivos, perceptivos, de atitude e sociológicos. 
É uma capacidade comunicativa que abarca o processo completo de 
interpretação do discurso, desde a mera decodificação y 
compreensão linguística da cadeia fônica (fonemas, sílabas, palavras, 
etc.) até a interpretação e a avaliação pessoal; de modo que, apesar 
de seu caráter receptivo, requer uma participação ativa do ouvinte. A 
imagem mental que tem o falante no momento de transmitir uma 
determinada informação e a que vai formando o ouvinte, a medida 
que vai processando a mensagem podem parecer-se bastante, mas 
difícilmente chegam a coincidir plenamente. (Diccionario de Terminos 
Clave)

33
.  

 Segundo a definição do Diccionario de Términos Clave, ao realizar uma 

tarefa de compreensão auditiva, o aluno aciona diversos mecanismos, entre 

informações e habilidades, para conseguir concluir satisfatoriamente as 

atividades propostas. 

 Sobre as habilidades relacionadas à compreensão auditiva, Giovannini 

(1996,p. 8) fez uma classificação do chamou de micro-habilidades da 

compreensão auditiva:  

a) Reconhecer: reconhecer a língua, incluídos neste reconhecimento as 

oposições fonológicas da língua.     

b) Selecionar: saber distinguir as palavras relevantes de um discurso. 

c) Interpretar: compreender o conteúdo do discurso. 

d) Antecipar: saber ativar toda a informação disponível sobre o tema do 

áudio.     

e) Inferir: saber captar dados do emissor, do contexto comunicativo e de 

informações dadas por códigos não-verbais.    

f) Reter: conseguir recordar frases, palavras e idéias e aspectos do 

discurso para posterior utilização em alguma tarefa.    

 Já em Gil-Toresano (2004, p.902) encontramos uma classificação dos 

processos de compreensão auditiva: 

1 – O conhecimento de mundo: série de conhecimentos do aluno que seriam 

úteis para a compreensão do que se ouve; 
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 Disponível em 
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2 -  O conhecimento sobre a língua: tanto como sistema formal como funcional;  

3 – O conhecimento do contexto do discurso: segundo a autora, o 

conhecimento do contexto é o vínculo entre os dois anteriores. Permite  

[...] gerar una série de expectativas que vão servir para dar sentido ao  
que escuta (já que integraremos o novo no que já sabemos) e por em 
funcionamento um mecanismo de antecipação ou predição contribui 
para agilizar o processo mental para compreender a língua e reduzir 
o esforço e recursos necessários para fazê-lo. (GIL-TORESANO, 
2004, p. 904) 

 Para avaliar então o conhecimento do aluno em uma língua estrangeira 

em um exame de proficiência então seria necessário fornecer uma atividade na 

qual o aluno tivesse de acionar todos os conhecimentos descritos para 

demonstrar o que pode fazer utilizando a língua estrangeira. 

   Bordón também elaborou um quadro (Cuadro 17, 2006, p.161) no qual 

resumiu as principais características de cada tipo de questão de prova 

relacionada com a compreensão auditiva: 

 

 

 

 PRUEBA RESPUESTA VENTAJAS DESVENTAJAS PARA EXAMEN DE CORRECCIÓN 

1 Múltipla 

escolha com 

3 ou 4 

opções 

Fechada Permite 

isolar a 

destreza 

Tarefa não 

autêntica 

Todos, mas idônea 

em exámes somativos 

(resultados)   

Objetiva e 

rápida. Pode 

usar meios 

mecânicos. 

2 Verdadeiro 

ou falso 

Fechada Permite 

isolar a 

destreza 

Peso no acaso. 

Tarefa não 

autêntica. 

Todos, mas se pedee 

justificativa da 

resposta, não serve 

para exames 

somativos.  

Objetiva y 

rápida. Pode 

usar meios 

mecânicos. 

3 Relacionar Fechada Tarefa 

autêntica. 

Permite 

isolar a 

destreza 

Somente para 

situações muito 

limitadas 

Todos, mas costuma 

ser adotada em níveis 

elementais ou 

intermediários.  

Objetiva. 

4 Identificar Fechada. Tarefa 

autêntica. 

Permite 

isolar a 

destreza. 

Solo para 

situações muito 

limitadas. 

Todos, mas costuma 

ser adotada em ní 

veis elementais ou 

intermediários. 

Objetiva. 
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5 Ordenar Fechada Pode 

reproduzir 

processos. 

Provoca 

rejeição. Pouco 

útil para esta 

destreza. 

Para níveis 

avançados/superiores. 

Pouco recomendável 

em geral.   

Objetiva. 

6 Cloze (texto 

com 

espaços em 

branco) na 

versão de 

que 

somente 

cabe uma 

resposta 

possível.  

Fechada. Pode ser 

uma tarefa 

autêntica. 

Integra 

destrezas. 

Perigo de 

converter-se em 

um mero 

reconhecimento 

de palavras sem 

necessidade de 

depender do 

contexto. 

Todos. Objetiva. 

7 Ditado. Semi-

controlada. 

Depende do 

formato que se 

adote. 

Informa 

sobre os 

processos. 

Integra 

destrezas. 

Pode ser 

uma tarefa 

autêntica. 

Só é uma tarefa 

autêntica em 

situações muito 

limitadas e com 

certas variantes 

de formato. 

Aula, aproveitamento 

(destinados tanto a 

qualificar como para 

informar).  

Subjetiva. 

(requer definir 

algum critério). 

Lenta: 

necessita 

avaliadores. 

8 Escutar uma 

exposição 

oral (ao vivo 

ou 

reproduzida 

por uma 

máquina) e 

fazer 

anotações. 

Semi-

controlada, 

aberta.  

Informa 

sobre os 

processos. 

Integra 

destrezas. 

Tarefa 

autêntica. 

Pode ficar muito 

longa. 

Aula, aproveitamento 

(destinados tanto a 

qualificar quanto a 

informar). 

Subjetiva. 

(requer definir 

algum critério). 

Lenta: 

necessita 

avaliadores. 

9 Escutar uma 

exposição 

oral e fazer 

um resumo 

escrito. 

Aberta. Informa 

sobre os 

processos. 

Integra 

destrezas. 

Tarefa 

autêntica. 

Puede ficar 

muito longa. 

Autêntica em 

contextos 

acadêmicos e 

em alguns 

contextos 

profissionais. 

Aula, aproveitamento 

(destinados tanto a 

qualificar quanto a 

informar). 

Subjetiva. 

(requer definir 

algum critério). 

Lenta: 

necessita 

avaliadores. 

10 Entender 

um texto 

oral para 

elaborar una 

exposição 

oral ou uma 

redação. 

Aberta. Informa 

sobre os 

processos. 

Integra 

destrezas. 

Tarefa 

auntêntica. 

Pode ficar muito 

longa. Só é 

autêntica em 

contextos muito 

específicos. 

Aula, aproveitamento 

(destinados tanto a 

qualificar quanto a 

informar). 

Subjetiva. 

(requer definir 

algum critério). 

Lenta: 

necessita 

avaliadores. 
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 A recopilação de atividades presentes em exames de língua estrangeira 

feita por Bordón leva em consideração em sua classificação a possibilidade da 

integração entre as destrezas. Essa situação de integração proporcionaria um 

maior aproveitamento de todas as habilidades (Giovanni) e conhecimentos (Gil-

Toresano) envolvidos no ato de ouvir uma mensagem em língua estrangeira. 

  

3.5.3 – A expressão escrita 

 A expressão escrita é uma das destrezas mais cobradas em todos os 

exames, já que a prova escrita é a mais tradicional forma de avaliação. Nesse 

tipo de avaliação, as destrezas mais requisitadas são a compreensão leitora e 

a expressão escrita, que geralmente aparece na forma de uma redação que 

deve ser feita pelo aluno a partir de um tema proposto pelos organizadores do 

exame. 

 Nesse tipo de atividade, segundo Cassany, o trabalho com a expressão 

escrita vai além das questões ortográficas e redação da prosa 

Os escritores especialistas tomam consciência do contexto em que se 
inserta seu discurso (comunidade discursiva, tema, gênero, etc.), 
analisam o perfil e os interesses de seus leitores, recuperam dados 
pertinentes de sua memória, constroem propósitos comunicativos 
para seu texto, fazem planos sobre sua forma de trabalhar y têm 
controle sobre seu processo de trabalho; releem várias vezes seus 
rascunhos e os revisa extensamente no fundo e a forma, usam 
técnicas variadas para escrever, etc. (CASSANY, 2004, p. 923)       

 Se o trabalho com a expressão escrita é capaz de ativar tantos 

conhecimentos e habilidades, a avaliação da expressão escrita em língua 

estrangeira também deve ser capaz de verificar a capacidade de manejar-se no 

idioma meta. O processo de trabalhar um texto, executá-lo, poderia ser dividido 

e classificado da seguinte maneira (CASSANY, 2004, p. 923): 

- Planejamento: momento no qual o aluno tomará as decisões necessárias para 

a execução da tarefa. Envolve os subprocessos de representar a situação, ou 

contexto, da situação; definir os objetivos, ou seja, o que se pretende conseguir 

com seu texto; e por último, gerar e organizar as idéias sobre o tema proposto.  
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- Textualização: momento no qual o aluno irá escolher a forma linguística mais 

adequada para a situação; ordenar suas idéias em um discurso linear; 

transcrever seu pensamento. 

- Revisão: avaliação do texto feita pelo próprio aluno, na qual será possível 

verificar se o que foi redatado está de acordo com o que foi solicitado, se há 

adequação e correção gramatical e vocabular. Depois desta etapa, podem 

ocorrer alterações no texto. 

 Para que os processos mencionados no parágrafo anterior ocorram de 

maneira plena em um exame é necessário que os elaboradores da prova criem 

questões que proporcionem ao aluno a oportunidade colocar em prática seus 

conhecimentos.                   

 Cassany destaca que de acordo com a abordagem utilizada, a ênfase 

dada às etapas do processo de expressão escrita são diferentes (2004, p. 929) 

- Enfoque gramatical: a aprendizagem da expressão escrita está associada ao 

uso da gramática prescritiva da língua e ao uso de sua modalidade estândar do 

idioma. 

- Enfoque comunicativo: está vinculada à participação em práticas reais ou 

verossímeis de comunicação escrita, associadas ao uso de gramática 

descritiva e funcionale que reconhece a existência de variedades dialetais. 

- Enfoque processual: neste caso, o objeto principal da aprendizagem são os 

denominados por Cassany como processos compositivos, que dão mais 

importância ao processo de composição e às destrezas do aluno do que às 

propiedades do texto. 

- Enfoque sobre o conteúdo: segundo o autor, este tipo de abordagem é 

utilizado em ambientes acadêmicos no qual a aula parte de um tema da 

disciplina objeto de estudo para com técnicas de trabalho acadêmico que 

incluem os processos cognitivos. 

 Cassany acrescenta ainda que 

Além desta classificação, nos últimos anos está adquirindo 
reconhecimento outra proposta que adota o conceito de gênero como 
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eixo central do ensino de L2 com finalidades específicas y 
acadêmicas (Johns, 1997; Hyland, 2002). Esta proposta entende o 
gênero discursivo com o significado linguístico e sócio-cultural 
exposto (veja 1.2.), de modo que abarca os enfoques gramatical e 
comunicativo. A organização do ensino na aula segue propostas 
parecidas as que foram expostas, colocando ênfase nas 
características gramaticais, textuais y pragmáticas particulares de 
cada gênero. (CASSANY, 2004, p.931) 

 No parágrafo acima mencionado, Cassany explica que o uso dos 

gêneros como eixo do ensino-aprendizagem da expressão escrita em língua 

estrangeira gera um equilíbrio entre todos os elementos necessários para que 

um aluno possa expressar-se bem no idioma-meta. Para realizar bem uma 

atividade, são colocados diversos conhecimentos em prática, tanto o processo 

de desenvolvimento de idéias como a sistematização do texto com relação à 

gramática, vocabulário e a estrutura exigida por determinado gênero discursivo. 

De acordo com Bakhtin, 

o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) concretos e únicos, 

proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados 

refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu 

conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 

fraseológicos e gramaticais da língua mas, acima de tudo, por sua construção composicional. 

(BAKHTIN2011, p. 261) Bakhtin acrescenta ainda que embora cada enunciado 

particular seja individual, os gêneros do discurso possuem tipos relativamente 

estáveis (2001, p. 262). Essa estabilidade do tipo de texto utilizado para 

determinado gênero permite que ele seja ensinado de determinada forma e 

também que ele seja cobrado da mesma maneira na avaliação, ou seja, o 

aluno deve demonstrar que sabe o que fazer em uma situação determinada 

utilizando-se para isso a língua estudada.                                        

 Sobre a avaliação de atividades de expressão escrita, o autor elaborou 

um quadro no qual mostra os principais critérios de correção dos textos 

escritos: (CASSANY,, 2004, p.920) 

CRITERIOS DE CORREÇÃO DO TEXTO ESCRITO 

Adequação pragmática ao contexto: 

- Cumprem-se o propósito comunicativo (informar, pedir dados, apresentar uma queixa, 

etcétera). 

- Respeitam-se as convenções sociais e discursivas do gênero (carta, instância, notícia, conto, 

etcétera). 
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- Se usa a modalidade estândar ou o dialeto apropriado. 

- Se usa o registro apropriado: nível de formalidade (tú/vos/usted), grau de espeficidade, 

modalidade objetiva o subjetiva, não há marcas de oralidade. 

 

Coerência semântica entre todas as partes do texto y coerência pragmática com o contexto: 

- Incluem-se todas as informações necessárias. Recuperam-se sem dificuldade os implícitos. 

- Identificam-se todas as partes e elementos que compõem o tipo de texto. 

- As informações estão sequenciadas de modo paulatino e compreensível. 

- Há vários páragrafos monotemáticos, organizados de maneira lógica. 

 

Coesão semântica e gramatical: 

- Usam-se variados procedimentos gramaticais (conjunções, justaposições, marcadores) para 

enlaçar orações y sequências discursivas. 

- Os pronomes anafóricos e deíticos mostram variação léxica y sintática e se interpretam sem 

ambiguidade. 

- Os sinais de pontuação são variados, não apresentam erros claros e facilitam a leitura e a 

compreensão. 

 

Correção normativa: 

- Respeitam-se as normas genuínas de ortografia, morfologia, sintaxe e léxico, segundo o 

contexto. 

 

Variação expressiva: 

- O léxico usado é variado e preciso; no há excessivas repetições. 

- A sintaxe mostra maturidade e variedade de estruturas. 

- Mostram-se bons recursos estilísticos (fraseologia, expressões, figuras retóricas, etcétera). 

- O aprendiz assume riscos ao escrever com um notável grau de dificuldade.        

 

 

 A correção deve levar em conta o nível no qual o candidato está. Com 

relação ao ponto de corte do nível, esclarecemos que o mesmo será 

determinado pelo marco referencial dos organizadores do exame.   

 Bordón também elaborou um quadro (Quadro 19, 2006:197) no qual 

resumiu as principais características de cada tipo de questão de prova 

relacionada com a expressão escrita, levando em consideração o nível do 

candidato :  

 NIVEL DE TAREFAS E CONTEXTO/CONTEÚDO TIPO DE PRECISÃO 
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HABILIDADE FUNÇÕES TEXTO 

1 Superior Pode escrever 

cartas, informes, 

resumos e 

memorandos. 

Pode escrever 

com detalhe e 

explicar temas 

complexos, assim 

como defender 

uma opinião, 

argumentar y 

fazre hipóteses y 

conjecturas. 

A maioria de situações 

formais e informais. 

Temas práticos e 

profissionais tratados 

tanto de maneira concreta 

como abstrata.    

Produz um 

texto 

organizado de 

maneira clara y 

coerente que 

pode estender-

se de vários 

parágrafos a 

várias páginas.  

Não apresenta 

erros nas 

estruturas 

básicas, uso do 

vocabulário, 

pontuação ou 

ortografia. Erros 

esporádicos, 

especialmente, 

em estruturas 

pouco comuns e 

que não 

causariam 

incômodo a um 

leitor nativo.    

2 Avançado  Pode manter 

correspondência 

de tipo informal y 

de tipo formal 

quando tem a ver 

com suas rotinas, 

e se requerem 

descrições e 

narrações simples 

ou resumos de 

tipo concreto.  

Pode narrar e 

descrever na 

maioria dos 

tempos verbais e 

às vezes usa 

paráfrases para 

ser más claro.   

Situações informais e 

algumas formais  

rotineiras sobre temas 

conhecidos. 

Temas de interesse 

pessoal e geral.  

Produz um 

texto bem 

conectado e 

com coesão de 

pelo menos um 

parágrafo. Se 

pode estender 

a dois 

parágrafos ou 

mais se 

escreve sobre 

assuntos 

conhecidos.   

Expressa 

significados de 

maneira 

compreensível 

inclusive para 

quem não estiver 

acostumados 

com a escrita de 

não nativos, 

utilizando um 

vocabulário geral, 

e um bom 

controle das 

estruturas 

básicas mais 

frequentes, assim 

como da 

pontuação.  

3 Intermediário  Pode produzir 

textos escritos 

para executar 

necessidades 

práticas, como 

notas o 

mensagens 

simples, assim 

como fazer 

perguntas diretas 

e respondê-las. 

Situações informais e 

rotineiras e tarefas 

limitadas que suponham o 

intercâmbio de informação 

simples. Temas familiares 

e previsíveis relacionados 

com rotinas e atividades 

próprias e cotidianas.  

Produz um 

texto 

vagamente 

conexo, 

formado por 

uma série de 

orações que se 

podem 

apresentar ou 

não como um 

parágrafo. 

Expressa 

significado 

através de 

vocabulário y 

estruturas 

básicas, 

compreensíveis a 

quem estiver 

acostumado a 

escritos de não 

nativos.  

4 Novato Pode escrever 

palavras, listas, 

notas e 

informação 

formulaica 

As situações mais 

informais. Os aspectos 

mais correntes 

relacionados cosigo 

mesmo e a vida cotidiana. 

Palavras, 

listas, frases e 

notas e 

informação 

formulaica 

Pode ser difícil 

de compreender, 

inclusive para 

quem estiver 

acostumado a 
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limitada para 

comunicar 

informação 

básica. 

limitada. produção de não 

nativos.  

 

 A autora não somente faz uma compilação de tipos de atividades de 

expressão escrita solicitadas aos alunos de determinados níveis, como também 

os tipos de erros mais comuns cometidos em cada etapa. 

  

3.5.4 – A expressão oral 

 A expressão oral pode ser definida da seguinte forma:  

es la destreza linguística relacionada con la producción del discurso 
oral. Es una capacidad comunicativa que abarca no sólo un dominio 
de la pronunciación, del léxico y la gramática de la lengua meta, sino 
también unos conocimientos socioculturales y pragmáticos. Consta 
de una serie de microdestrezas, tales como saber aportar información 
y opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos 
conversacionales o saber en qué circunstancias es pertinente hablar 

y en cuáles no. (Diccionario de Términos Clave)
34   

 Dentre as destrezas linguísticas, a expressão oral é a mais subjetiva no 

momento da avaliação, pois, mesmo que a prova seja subjetiva e possa ser 

corrigida por meios mecânicos, a prova oral sempre necessitará da presença 

de avaliadores (geralmente dois) para examinar e atribuir nota ao aluno.    

 Com relação à forma como a expressão oral é avaliada nos exames, 

utilizaremos novamente o trabalho de Bordón (Quadro 20 BORDÓN, 2006, 

p,232): 

PROVA RESPOSTA VANTAGENS DESVANTAGENS PARA TIPO DE 

EXAME 

QUALIFICAÇÃO 

O candidato 

produz língua 

com a ajuda de 

apoio gráfico. 

Semi-controlada 

ou livre. 

Depende do 

material. 

Não dá imput 

linguístico. 

Proporciona uma 

base comum 

para a atuação.   

Pode ser artificial. 

Dá mostras de 

atuação muito 

limitadas. 

Sem interação.  

Todos os tipos  

Todos os níveis. 

Depende das 

características 

do material. 

Subjetiva. 

São necessários 

critérios quando 

intervenham 

vários 

avaliadores. 

Os candidatos Semi-controlada. Proporciona uma Pode oferecer Recomendável Subjetiva. 

                                                           
34

 Disponível em 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionoral.htm. Acesso em 
30 de janeiro de 2012. 

javascript:abrir('discurso',650,470,'yes')
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/expresionoral.htm
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recebem fichas 

ou cartões con 

vazios de 

informação. 

base comum 

para a atuação. 

Há interação. 

Se pode avaliar  

vários 

candidatos de 

uma vez.  

input demais.  

Pode requerer 

instruções 

complicadas de 

mais para 

candidatos não 

acostumados a 

esta tarefa.  

para 

aproveitamento 

(com candidatos 

acostumados a 

esta tarefa) 

Níveis 

intermediários e 

avançados.  

O candidato 

recebe fichas ou 

cartões com 

simulações. 

Semi-controlada. 

Semi-livre. 

Proporciona uma 

base comum 

para a atuação. 

Pode responder 

a tarefas de uso 

real da língua. 

Perigo de: 

propocionar 

excessivo imput 

na forma de 

vocabulário.  

Artificialidade da  

tarefa em si: não 

há interação.    

Todos os tipos. 

Todos os níveis.. 

Subjetiva. 

O candidato 

recebe escritos 

fragmentos de 

conversação 

correspondentes 

a um interlocutor 

A e ele deve 

completar 

(oralmente) as 

partes 

correspondentes 

ao interlocutor B. 

Controlada.  Proporciona uma 

base comum 

para a atuação. 

Permite isolar 

funções. 

Reduz 

ansiedade: o 

candidato tem 

tempo para 

interpretar o 

input e para 

pensar sua 

resposta.    

A forma pode 

desconcertar o 

candidato se não 

a havia visto 

antes. 

Artificial: se perde 

o sentido da 

conversação. 

Todos os tipos. 

Todos os níveis. 

Em minha 

opinião pouco 

recomendável. 

Mais apropriado 

como exercício 

de aula 

preparatória 

para a 

expressão oral.  

Subjetiva. 

Conversação 

guiada. 

Um avaliador 

treinado 

“conversa” com 

um candidato. 

Semi-livre. Permite predizer 

funções, 

vocabulário 

estruturas 

gramaticais.  

Seu sucesso 

depende muito da 

habilidade e do 

treinamento do 

avaliador. 

Todos os tipos e 

todos os níveis 

com um 

avaliador hábil. 

Subjetiva. 

Conversação 

“espontânea” 

entre o 

candidato e o 

avaliador. 

Livre. Pode resultar em 

uma 

conversação 

autêntica. 

Há interação e 

espontaneidade. 

Pode resultar em 

uma mostra de 

língua não 

avaliável. 

Com candidatos 

conhecidos. 

Todos os níveis. 

Subjetiva. 

Exposição de 

um tema. 

Livre. Proporciona 

informação 

sobre os 

conhecimentos 

gramaticais, 

léxicos e 

pragmáticos do 

candidato.  

Pode resultar um 

pouco artificial, 

exceto se se trata 

de temas de tipo 

acadêmico ou 

empresarial que 

requereriam a 

tarefa em um 

contexto real.   

Todos os tipos. 

Para níveis: 

intermediário-

alto, avançado, 

superior.  

Subjetiva. 
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 Baseados nos exemplos vistos neste capítulo, analisaremos as questões 

propostas nos exames de proficiência DELE e CELU. 
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4 – O Diploma de Español como Lengua Extranjera 

 

 Neste capítulo, falaremos sobre o exame intitulado Diploma de Español como 

Lengua Extranjera, doravante DELE. Começaremos falando sobre sua origem e sobre 

a forma como ele se posiciona no âmbito do ensino-aprendizagem de espanhol como 

língua estrangeira. Depois faremos uma análise de uma de suas provas, observando 

como o exame avalia o conhecimento do aluno-candidato. 

 

4.1 - A história do exame DELE 

 

 Na década de 1980, a economia espanhola passou por um grande processo de 

expansão, resultado das transformações iniciadas na década anterior após o fim da 

ditadura de Francisco Franco (1975). Em 1986, a Espanha foi admitida na 

Comunidade Econômica EuropeiaEuropeia. 

 Nesta mesma década, a Universidade de Salamanca criou seu primeiro exame 

de espanhol como língua estrangeira, chamado de Diploma de Espanhol de la 

Universidad de Salamanca, chamado de D.E.U.S., em 1987, mas a  primeira edição 

ocorreu em 1988 (Fernandez González, 2004:1). Em 1989 foi criado, também pela 

mesma Universidade, o Certificado de Español de la Universidad de Salamanca, 

chamado de C.E.U.S., que teve sua primeira convocatória em 1990. 

 Também nos anos 80, o Ministério de Educación y Ciencia da Espanha criou 

os Diplomas de Español como Lengua Extranjera, doravante DELE. Através do Real 

Decreto 826/1988, publicado no Boletim Oficial do Estado de 29 de julho de 1988. No 

texto do referido decreto estão explicitados os motivos pelos quais o Ministério criou os 

diplomas: 

 

Aunque también entre nosotros la difusión de la lengua española ha 

sido, de antiguo, objeto de preocupación, las medidas adoptadas para 

ello no han tenido la necesaria entidad ni la suficiente continuidad, por 

lo que los resultados obtenidos no han sido de todo satisfactorios.  

Es mucho, en consecuencia, lo que se puede hacer para mejorarlos, 

más aún si tenemos en cuenta que el interés en el mundo actual por 

conocer el español es notorio y aun creciente. A esse interés no es 

ajeno el volumen, el potencial, de crecimiento y el dinamismo de la 
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población hispano parlante, uno de los mayores grupos linguísticos 

de la humanidad. La oportunidad de impulsar su difusión se 

acrecienta, además, al convertirse nuestra lengua en una de las 

oficiales de la Comunidad Económica Europea, además de serlo, ya 

tradicionalmente, de otros foros, y organizaciones internacionales. 

(BOE, 29 de julio de 1988). 

 

 Ainda segundo o texto do Real Decreto (1988), para o Ministério espanhol a 

criação de uma certificação de conhecimento do idioma é uma das medidas mais 

urgentes e necessárias para que sua política linguística de Estado com relação ao 

espanhol como língua estrangeira possa “establecer fundamentos sólidos y seguros”.  

 Naquele momento foram criados apenas dois exames, para dois níveis de 

conhecimento do idioma. As provas foram denominadas Diploma Básico de Español 

como Lengua Extranjera e Diploma Superior de Español como Lengua Extranjera.  

 Em 1991 o governo espanhol voltou a empreender uma ação no sentido de 

promover sua política linguística de expansão do idioma, com a criação do Instituto 

Cervantes, instituição pensada para a difusão da língua no exterior. O texto da Lei 

7/1991, de 21 de março de 1991, traz explicações para justificar a criação de um órgão 

dedicado à lingua espanhola: 

 

La presencia exterior permanente y activa es objetivo estratégico de 

los países más avanzados. La difusión del conocimiento de la lengua 

y la expansión e influencia de la cultura son instrumentos que 

permiten dar coherencia y sentido a la acción exterior del Estado en 

especial de aquellos Estados de larga historia, lengua universal y 

vieja cultura. Cultura y lengua recogen los trazos más profundos de la 

propia identidad, reflejan una sensibilidad particular y rezuman una 

cierta concepción de la realidad, unitaria y plural a la vez.  

Los esfuerzos dedicados a su difusión y a la elevación de la calidad 

de ésta ayudan a perfilar y proyectar la imagen del país en el mundo, 

favorecen los intercambios, incluso los económicos y comerciales, y 

contribuyen a la construcción de un mundo basado en relaciones de 

comprensión y de conocimientos mutuos. (Ley 7/1991) 

 

 Sobre a missão do Instituto Cervantes, doravante IC, o governo espanhol 

informa (no mesmo documento citado no parágrafo anterior – Ley 7/1991) que esse 

órgão seria “capaz de dar en cantidad y calidad un impulso distinto y mayor al 



87 
 

conocimiento del Español”. Segundo informação disponibilizada em sua página na 

Internet35, a instituição é regida por três outros órgãos, a saber: 

 

- Patronato: órgão que orienta as atividades do IC. Fazem parte do Patronato pessoas 

(chamados vocales) destacadas dentre representantes das letras e cultura espanhola 

e hispanoamericana, das Reais Academias, universidades e outras instituições sociais 

(não especificadas pelo IC na página),  e escritores laureados com o Prêmio de 

Literatura Miguel de Cervantes. As presidências de honra e executiva são ocupadas 

por S.M. o Rei da Espanha e pelo chefe do Governo espanhol respectivamente. 

- Conselho de Administração: órgão que aprova os planos gerais do IC  (e também do 

Patronato). Está formado por representantes dos Ministérios de Relações Exteriores, 

da Educação e Ciência, da Cultura e da Economia e Fazenda. 

- Diretoria: cargo ao qual correspondem a gestão e representação do IC. 

 

 Com relação ao DELE, a publicação do Real Decreto 1/1992, de 10 de janeiro 

de 1992, trouxe algumas alterações ao documento anterior (Real Decreto 826/1988, 

de 20 de julho de 1988). Como justificativa para essas modificações estavam 

precisamente a criação do IC e a experiência acumulada durante os anos nos quais o 

exame foi aplicado. Entre as novas resoluções está a criação de mais um exame, 

intitulado Certificado Inicial de Español como Lengua Extranjera.  

 A partir deste novo decreto, a administração dos exames fica a cargo do IC. No 

entanto, a elaboração e a correção dos exames continuam sob a responsabilidade da 

Universidade de Salamanca. 

 Em 2002, uma nova alteração (Real Decreto 1137/2002) trouxe novas 

especificações sobre quem poderia candidatar-se para a obtenção dos diplomas. 

 A publicação em 2001 do Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas, doravante MCER, documento elaborado pelo Conselho da Europa como 

parte da política linguística Europeiaeuropeia de fomentar o plurilinguismo no 

continente, fez com que o IC solicitasse à Universidade de Salamanca a revisão dos 

exames, de maneira que as provas passassem a estar relacionadas às orientações 

                                                           
35

 Disponível em: http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm. Acesso em 17 
de agosto de 2011. 

http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/informacion.htm
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contidas no MCER (Prieto, Díez, Dominguez e Martín, 2004, p85). Antes, porém, de 

falarmos sobre a influência do MCER sobre o DELE, vamos explicar brevemente o 

contexto no qual surgiu o Marco. 

 

 O Conselho da Europa, organização política criada em 1949, possui outras 

atividades além da sua divisão para a área de línguas. Os motivos para sua criação 

foram (Vilaça, 2006:2): 

1 – defender os direitos do homem e a democracia parlamentar, e assegurar a 

proeminência do direito; 

2 – concluir acordos à escala do continente para harmonizar as práticas e jurídicas dos 

Estados membros; 

3 – favorecer a tomada de consciência da identidade europeia, fundada sobre valores 

partilhados que transcendem as diferentes culturas. 

4 – ser um ancoradouro político e o guardião dos direitos do homem para as 

democracias pós-comunistas da Europa,36  

5 – ajudar os países da Europa central e oriental a pôr em marcha e a consolidar 

reformas políticas, legislativas e constitucionais, paralelamente às reformas 

econômicas, 

6 – fornecer um certo “know-how” em domínios como os dos direitos do homem, da 

democracia local, da educação, da cultura, do meio ambiente. 

 

 A criação do MCER, segundo Vilaça (2006), surgiu do sexto ponto citado 

(como motivo para a criação do Conselho da Europa) no parágrafo anterior – o de 

fornecimento do conhecimento advindo da experiência do Conselho, neste caso na 

área de ensino de línguas estrangeiras. Como explicado no seguinte trecho: 

 

El Marco de referencia se enmarca en el conjunto de una serie de 

acciones divulgativas llevadas a cabo por el Consejo de Europa 

desde su creación en 1949. Este organismo internacional ha venido 

desarrollando una activa política en el campo de la enseñanza y 

aprendizaje de las lenguas vivas en Europa. El Consejo de Europa 

                                                           
36

 Os motivos listados aqui como sendo 4, 5 e 6 foram acrescentados a partir de 1989 (Vilaça 2006). 
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promueve el concepto del plurilinguismo como garantía de integración 

y libertad, con el deseo de que los países que lo componen disfruten 

de la herencia plurilingue y pluricultural de la que Europa es partícipe. 

(GUTIERREZ RIVILLA 2004, p. 620) 

 

 Com a integração do continente na forma da União Europeia, permitiu uma 

maior mobilidade de estudantes entre os países do bloco. A questão do estudo das 

línguas do continente não deveria ser interrompida com esse possível deslocamento 

entre países. A criação do MCER serviria então para unificar o processo de ensino-

aprendizagem de línguas no bloco, o que facilitaria o intercâmbio entre profissionais, 

materiais didáticos e estudantes, como podemos ver no seguinte fragmento: 

 

Es deseable el desarrollo de un marco de referencia europeo para el 

aprendizaje de lenguas en todos los niveles, con el fin de: 

- Propiciar y facilitar la cooperación entre las instituciones educativas 

de distintos países. 

- Proporcionar una base sólida para el mutuo reconocimiento de 

certificados de lenguas. 

- Ayudar a los alumnos, a los profesores, a los profesores, a los 

diseñadores de cursos, a las instituciones examinadoras y a los 

administradores educativos a situar y a coordinar sus esfuerzos. 

(MCER, 2002, p.5)  

 

 

 O MCER tem a declarada intenção de nivelar e unificar os níveis de 

conhecimento das línguas através das escalas de descritores, mas ainda assim o 

documento não possui um caráter prescritivo, e sim descritivo. Sobre a abordagem 

que orienta o MCER, o texto do Marco nos informa sobre o enfoque orientado à ação 

(sobre o qual falamos no capítulo 3.4). Nessa abordagem, que podemos chamar 

também de nocional-funcional, as noções e funções linguísticas estão distribuídas 

pelas escalas de descritores, que totalizam o número de seis. Contudo, segundo 

Heyworth (apud Vilaça, 2006), “é facil observar que a abordagem de ensino que 
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norteou ou, pelo menos, influenciou o desenvolvimento do Quadro37 foi a abordagem 

comunicativa”. Ou seja, embora não prescreva ou determine como deve ser o trabalho 

do professor ou das instituições, há em todo o texto orientações de caráter 

comunicativista com relação aos diversos aspectos do processo de ensino-

aprendizagem de línguas. 

 Com relação ao DELE, a partir do Real Decreto de 2008, novos diplomas, 

referentes a novos níveis, foram criados para que houvesse a adequação aos níveis 

propostos pelo MCER, com a alteração inclusive da nomenclatura dos exames, 

mudança esta que aconteceu gradativamente. No entanto, não foi somente o MCER 

que gerou uma reformulação dos exames. Como já havíamos mencionado, em  2002, 

o IC havia solicitado à Universidade de Salamanca uma revisão dos modelos do 

exame, baseada não somente no MCER, mas também nos Can-do statements da 

ALTE (Association of Language Testers in Europe), associação que congrega diversas 

instituições que produzem exames e certificação em suas línguas maternas. Dentre os 

primeiros associados, está a Universidade de Salamanca. Em sua página na Internet38 

estão especificados seus objetivos: 

 

- tratar de questões sobre a qualidade e equidade relacionadas aos 

exames fornecidos pelos membros da ALTE; 

- estabelecer normas comuns para todas as fases do processo de 

avaliação da linguagem e providenciar a adesão a todas elas: isto é, 

para o desenvolvimento dos testes, elaboração de tarefas e questões, 

administração, pontuação e classificação, elaboração de relatórios 

dos resultados dos testes, análise e comunicação dos resultados; 

- promover o reconhecimento transnacional da certificação na 

Europa, com referência aos níveis comuns de proficiência 

estabelecidos por membros da ALTE e o MCER; 

- envolver-se em atividades para a melhoria dos testes de linguagem 

e avaliação na Europa através da colaboração em projetos conjuntos 

e no intercâmbio de ideias, know-how e também ao compartilhar as 

melhores práticas, especialmente por meio de grupos de interesses 

especiais; 

- oferecer treinamento em testes de linguagem e avaliação na 

Europa; 

- sensibilizar sobre questões relacionadas à avaliação de linguagem; 

                                                           
37

 O texto de Vilaça (2006) utiliza a tradução portuguesa do documento, intitulada Quadro Comum 
Europeu de Referência para as Línguas. Optamos por utilizar a versão espanhola, Marco Común de 
Referencia para as Línguas porque é essa a forma mais utilizada em trabalhos sobre língua espanhola. 
38

 Disponível em http://www.alte.org/about/index.php. 
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- promover dois encontros por ano entre seus membros, com duração 

de três dias, cujo último dia será uma conferência aberta, um fórum 

para a discussão com um público mais amplo, para discutir questões 

sobre elaboração de exames e avaliação na Europa; 

- assumir a liderança no campo de avaliação de linguagem no mundo; 

- realizar a cada 3 anos uma conferência sobre avaliação de 

linguagem; 

- promover eventos abertos na Europa nos quais se promova o 

intercâmbio de ideias e práticas. ALTE.
39

  

 

 Os Can-do statements da ALTE são os descritores dos níveis do quadro de 

referência da própria associação40. Os Can-do apresentam mais de 400 declarações 

(os statements) que estão subdivididos em 40 categorias, que descrevem o que os 

usuários da língua podem fazer em um idioma específico, em um nível específico e em 

uma das áreas de habilidades (audição/conversação, redação e leitura).    

 A elaboração dos statements faz parte de um longo processo de investigação 

por parte da ALTE, que tem como objetivo criar um quadro de níveis com situações-

chave cujas atuações linguísticas pudessem servir como base para a criação de 

referências com as quais fosse possível descrever objetivamente os exames de língua 

(MCER 2002:235).  A finalidade da criação das escalas era “[...] desarrollar y validar 

un conjunto de escalas relacionadas con la actuación donde se describa lo que los 

alumnos son realmente capaces de hacer en la lengua extranjera”. (MCER, 2002, p. 

235) Os descritores da ALTE e do MCER serviriam então de base para nortear 

planos de cursos de línguas e também seus materiais didáticos e exames. 

 Em 2007 o IC publicou seu novo Plan Curricular, que é o syllabus da 

instituição. A publicação, em três volumes, abarca os seis níveis das escalas do 

MCER (A1, A2, B1, B2, C1 e C2). Os níveis de referência são definidos (pelo 

Diccionario de Términos Clave de ELE41) como “unas escalas en las que se describen 

los sucesivos grados de dominio que pueden alcanzarse en el aprendizaje de una 

segunda lengua”. O nível mais alto dessa escala é o C2, o que significa, segundo essa 

nova escala, que o aluno é proficiente no idioma.  

                                                           
39

 Mesma fonte cita na referência 4. 
40

 Disponível na página: http://www.alte.org/cando/index.php.  
41

 Diccionario de Términos Clave de ELE, do Centro Virtual Cervantes. Disponível em :  
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/nivelesreferencia.htm 

http://www.alte.org/cando/index.php
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 Diversas editoras fizeram reformulações em seus materiais didáticos para 

adequá-los às novas referências do IC. Os exames DELE também sofreram alterações 

baseadas nas novas escalas. Agora são seis exames, cada um para um nível do 

MCER, e também foram adequados às novas referências do IC. Essas novas 

alterações nos diplomas constam no Real Decreto de 2008, como podemos observar: 

En noviembre de 2002, y como consecuencia del Real Decreto 

1137/2002 en el que se transfieren al Instituto Cervantes los DELE, el 

Instituto Cervantes ha encomendado a la Universidad de Salamanca 

la revisión de los Diplomas de Español. Como modelo teórico y 

metodológico se han tomado, principalmente, los trabajos de 

Bachman y del Marco común europeo. A continuación se ha 

redefinido el nivel de los tres exámenes existentes en la actualidad, 

relacionándolos con los niveles descritos en el Marco común europeo 

y con los Can-do statements de ALTE; se han revisado las principales 

aportaciones didácticas y metodológicas de la investigación en la 

enseñanza de lenguas de los últimos años y se han comparado los 

exámenes de los DELE con los exámenes oficiales que elaboran 

diferentes instituciones tanto en Europa como en el resto del mundo. 

(PRIETO, DÍEZ, DOMINGUEZ y MARTÍN, 2004, p.85).    

       

     A partir da reformulação de acordo com as novas referências do IC, as   

escalas de níveis do DELE atualmente são42: 

 

Usuario competente: 

C2 Es capaz de  comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.  

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya 

sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de precisión que le 

permite diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor 

complejidad.   

C1 Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de 

exigência, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo 

para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y 

                                                           
42

 Quadro disponível na página do exame DELE na Internet:   
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profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta 

complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación 

y cohesión del texto.  

 

   

        Usuario independiente: 

B2 Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos  que traten de temas 

tanto concretos como abstratos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén 

dentro de su campo de especialización.  

 Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de los 

interlocutores. 

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un 

punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas 

opciones.   

B1 Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si 

tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de 

estudio o de ócio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 

viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o 

en los que tiene un interés personal. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como 

justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.          

 

Usuario básico: 

 

A2 Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas 

de experiencia que le son especialmente relevantes (inforamción básica sobre sí mismo y 

su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc.)  
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Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidiana que no requieran 

más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son 

conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así como 

cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.           

A1 Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así 

como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su 

domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con 

claridad y este dispuesto a cooperar.      

 

 

 O exame escolhido para nosso trabalho foi o C2, o último nível oferecido pelos 

DELE. A eleição deste nível está relacionada ao fato de que o outro exame analisado 

em nosso trabalho, o CELU, oferece somente um exame a seus candidatos, e a partir 

de seus critérios de avaliação promove a classificação entre Básico, Intermediário e 

Avançado, sendo que certifica somente os dois últimos. Por esse motivo, acreditamos 

que os dois exames – o C2 do DELE e do CELU podem ser considerados 

equivalentes. Ambos os exames estão nos anexos deste trabalho.    

 

4.2 – O formato do exame 

 

 Neste subitem, faremos uma análise das questões da prova. O exame escrito 

está dividido em quatro partes: 

 

- Prova 1 – Compreensão de Leitura 

- Prova 2  - Expressão Escrita 

- Prova 3 – Compreensão Auditiva 
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- Prova 4 – Gramática e Vocabulário 

 

 Há ainda o exame oral, no qual os candidatos são submetidos a uma entrevista 

e a uma simulação de situação, propostas pelos examinadores, que veremos com 

mais detalhe no subitem dedicado à expressão oral.     

 

4.2.1 – A Prova 1 – Compreensão de Leitura 

 

 Escolhemos para análise o exame de Nivel Superior – C2, aplicado em 16 de 

maio de 2009.  Todas as instruções contidas no exame estão em língua espanhola.  

 A prova de compreensão leitora do DELE C2 está composta de quatro textos. 

Os dois primeiros são jornalísticos, o terceiro é literário e o quarto texto é uma 

entrevista.  

 Todas as questões relativas aos três primeiros textos, que fazem parte de uma 

subdivisão chamada Ejercicio Primero (DELE C2 16/05/2009: pp. 6-11) são de múltipla 

escolha (três questões para cada texto), e cada uma dessas opções possui três 

opções de resposta. Vamos conhecê-los com mais detalhe nos próximos parágrafos. 

 O Texto 1, intitulado Cuentacuentos (pp. 6-7), é um texto jornalístico, adaptado, 

segundo consta ao final do texto, de um meio de comunicação da Bolívia chamado 

Diario hispanoboliviano. Não há referência à data na qual a matéria foi publicada e 

nem menção sobre em qual seção. 

 A matéria fala sobre um encontro internacional de contadores de histórias 

(cuentacuenteros), e, além disso, fala sobre a importância de que se mantenha a 

tradição da transmissão oral de contos, histórias e lendas de povos da região. O 

encontro é batizado de Apthapi palavra de origem aimará que significa43: 

 

La costumbre de compartir alimentos entre los miembros de una comunidad, amigos o 

familiares se conoce entre los aymaras como apthapi y es una herencia de los pueblos nativos 

del occidente boliviano. Esta palabra proviene del vocablo apthapiña, que significa “recoger de 

                                                           
43

 Informação disponível no site: http://www.fmbolivia.com.bo/noticia14037-el-apthapi-es-una-
tradicion-traida-del-campo-a-la-ciudad.html. Acesso em 19 de fevereiro de 2012. 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia14037-el-apthapi-es-una-tradicion-traida-del-campo-a-la-ciudad.html
http://www.fmbolivia.com.bo/noticia14037-el-apthapi-es-una-tradicion-traida-del-campo-a-la-ciudad.html
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la cosecha”. El apthapi tiene el objetivo de compartir, unir a la familia y también permite a las 

comunidades reconciliarse con aquellas que se encuentran distanciadas por discusiones o 

problemas. (FM Bolivia 25/07/2009)  

 Há três questões sobre o referido texto (DELE C2 16/05/2009: p.7), todas de 

múltipla escolha com três opções cada. São as questões: 

 

1 – En el texto se afirma que la especialista en narración oral, Celia Arsturizaga... 

a) habla de las grandes ventajas de las nuevas tecnologias. 

b) tacha de inconvenientes los avances tecnológicos del mundo actual. 

c) resalta el valor de la oralidad frente a la invasión tecnológica. 

 

2 – Según el texto, el Apthapi Internacional de Cuentacuentos... 

a) se desarrolla cada año desde 2000. 

b) se retomó después de unos años. 

c) lleva organizándose nueve años. 

 

3 – Según el texto, para ser un buen “cuentacuentero” es imprescindible... 

a) recopilar relatos tradicionales en libros. 

b) tener la capacidad de narrar. 

c) saber actuar frente al público.       

 

 Como podemos observar pelas perguntas e opções de respostas, estas exigem 

que o aluno decodifique as informações no texto, sem que haja a necessidade de uma 

interpretação mais profunda do tema em questão. Basta localizá-las no texto. 

 O Texto 2, intitulado Faltan vocaciones (p.8), é um artigo, adaptado, segundo 

consta ao final do texto, de um meio de comunicação da Espanha chamado Cinco 

días. Neste caso, assim como no Texto 1, não há referência à data na qual a matéria 

foi publicada e em qual seção. 

 A reportagem fala sobre a queda na procura por formação técnica nas escolas 

técnicas e nas faculdades de Ciências. Não consta o nome do autor do artigo, embora 

uma parte do texto demonstre que ele é um empresário: 
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Las empresas debemos generar expectativas profesionales a 

nuestros colaboradores, tanto en la compañía como en el sector en 

general. DELE C2 16052009:8 

 

 O texto fala sobre o que o autor classifica como descompasso entre o mercado 

deseja e o que as universidades formam. 

 Os exercícios propostos para o Texto 2  (p. 9) são semelhantes às questões 

propostas para o Texto 1. 

 

4. Según el texto, desde hace muchos años, las facultades de Ciencias están... 

        a) perdiendo prestígio promoción tras promoción 

        b) colocando a muchos informáticos en empresas tecnológicas. 

        c) estancados en cuanto al número de alumnos matriculados. 

 

5. En el texto se nos dice que la falta de informáticos se debe a que... 

        a) hay mucha competencia en los posibles puestos de trabajo. 

        b) en el extranjero los informáticos están mejor pagados. 

        c) las empresas del sector cada vez demandan menos especialistas. 

 

6. Según el texto, la solución a esta falta de informáticos es que la Universidad... 

         a) proyecte parques tecnológicos y espacios de atracción en las grandes cuidades. 

         b) genere expectativas basadas en buscar trabajo fuera del país. 

         c) cuente con las necesidades de las empresas para elaborar sus planes de estudios. 

 

 Novamente podemos observar que as questões exigem mais decodificação do 

que interpretação do texto. Para acertar a questão, o candidato precisa somente 

localizar a informação que se pede no exercício, sem a necessidade de acionar outras 

habilidades interpretativas.    
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 O terceiro texto é um texto literário intitulado Un idioma diferente (p.10), de 

autoria de Teresa Caballero. Segundo o exame, a origem do texto é Argentina e o 

texto foi adaptado (da obra Ósmosis). 

 O texto fala sobre um casal cuja felicidade estava ligada ao prazer que ela 

tinha em cozinhar e de ambos em comer. O texto traz um extenso vocabulário 

relacionado à gastronomia, especialmente depois que o casal começa a substituir 

expressões do dia-a-dia por nomes de pratos.  

 As questões neste caso também são de múltipla escolha e apresentam as 

mesmas características dos exercícios dos dois primeiros textos utilizados nessa 

seção. São as questões: 

 

7. En el texto se nos dice que Elias Gábalo... 

 a) era feliz cocinando con su alma gemela. 

 b) daba buena cuenta de todo lo que le cocinaba su mujer. 

 c) le pedía a su esposa el platô que tenía que prepararle a diario. 

 

8. Según el texto, Emilita empezó a desatender la cocina cuando... 

    a) estaba embarazada. 

    b) tuvo a su primer hijo. 

    c) se sintió espiada por los vecinos. 

 

9. En el texto se indica que cuando al niño le salieron los dientes... 

   a) Elías no se conformaba con la nueva situación y los abandono. 

   b) tuvieron que comprar más comida porque era muy glotón. 

   c) Emilita empezó a echar de menos a su marido. 

 

 Na seção chamada Ejercicio Segundo  o candidato precisa relacionar as 

colunas A e B. (p.12 e 13). O texto utilizado nesta atividade é uma entrevista realizada 
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com Antonio Gamoneda, poeta espanhol. Não há referências sobre o texto ou sobre o 

poeta. São dez perguntas (numeradas de 1 a 10) e dez respostas (marcadas com 

letras de A a J).  

 Segundo o quadro feito por Bordón (2006, p.139) e utilizado no capítulo 3.5 

deste trabalho, as atividades de leitura do DELE C2 (16/05/2009) da seção Ejercicio 

Primero e Ejercicio Segundo se encaixam na descrição que enumeramos como 1 e 3 

respectivamente. As quatro atividades são de resposta fechada, permitem isolar a 

destreza e são objetivas. Em nenhuma delas o candidato pode demonstrar o que 

interpretou, somente identificar a opção correta de acordo com a pergunta formulada e 

as opções oferecidas. 

  

 4.2.2 – A Prova 2 – Expressão Escrita 

 

 Na prova de expressão escrita há dois tipos de texto que os alunos devem 

redatar, cujas diretrizes são definidas pelo exame. A primeira é uma Carta Formal, 

cujas instruções estão em língua espanhola. Há duas opções de temas que poderão 

ser tratados na Carta, que conta ainda com um espaço para rascunho. Colocamos 

aqui as instruções para o exercício (os grifos são do próprio exame): 

 

Redacte una carta de 150-200 palabras (15-20 líneas aproximadamente). 

Escoja solo una de las dos opciones que se le proponen. 

Escriba la carta definitiva en la Hoja de Respuesta Número 2. 

Comience y termine la carta como si esta fuera real.  (DELE C2, 16/05/2009, p.14) 

 

 Na opção 1, os alunos deverão escrever uma carta para responder a um 

anúncio de um novo negócio, do qual gostariam de participar, como trabalhadores ou 

como colaboradores. Não consta na prova o anúncio citado. Na carta o aluno deverá: 

 

- apresentar-se e explicar o motivo de sua carta; 
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- descrever e elogiar o novo negócio; 

- falar de sua trajetória profissional; 

- tentar convencer de seu valor e solicitar uma entrevista.    

 

 Na última instrução, cujo original é “intentar convencer de su valía y solicitar 

una entrevista” não há uma especificação sobre quem é essa pessoa a quem deve ser 

encaminhada a correspondência. Neste caso, provavelmente os alunos vão 

encaminhá-la a pessoas de cargos distintos, ou ainda poderão criar um nome para a 

pessoa para qual tem que enviar esta carta. A falta de instruções mais específicas, ou 

ainda a presença, na prova do anúncio sobre o qual a carta tem que ser feita pode 

gerar muitas dúvidas no candidato, que levará tempo para criar a situação na qual terá 

de desenvolver seu texto. 

 Na segunda opção do exame, os alunos devem escrever uma carta para a 

prefeitura da cidade onde vivem por causa do seguinte problema: foram trocados 

(pelas autoridades da cidade) as latas de lixo das ruas, as quais são muito maiores e 

consequentemente ocupam mais espaço, reduzindo o número de vagas para 

estacionar os carros e também diminuindo a visibilidade dos motoristas, fato que não 

agrada à pessoa que vai escrever a carta. As instruções para o texto são: 

 

- apresentar-se e explicar os motivos da sua carta; 

- descrever a nova situação das ruas; 

- exigir uma solução. 

 

 Nessa segunda opção, o aluno depara-se novamente com a falta de instrução 

sobre a quem deve dirigir-se. No entanto, a situação-problema para a confecção da 

carta está explicada tanto em sua origem como com relação às consequências da 

mudança do tipo de latas de lixo utilizadas nas ruas da cidade. É um problema mais 

comum de ser visto em qualquer cidade, não sendo provavelmente uma situação 

estranha ao aluno, e também uma situação simples de ser imaginada por qualquer 

pessoa, ainda que ela não dirija. 
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 A segunda parte da Prova 2 é a Redação. A atividade proposta é de que seja 

elaborado um texto que siga as seguintes instruções (os grifos são do próprio exame): 

 

Escriba una redacción de 150-200 palabras (15-20 líneas aproximadamente). 

Escoja solo una de las tres opciones que se le proponen. 

Escriba la redacción definitiva en la Hoja de Respuestas Número 2.  

 As três propostas de redação foram as seguintes: 

 

Opción 1: Es probable que alguna vez usted haya ido de viaje a outro país cuya 

lengua desconocía y tampoco podia comunicarse en otras conocidas por usted. 

Escriba una redacción en la que deberá: 

 

-  explicar cuándo y por qué fue a esse lugar; 

-  contar qué recursos empleó para hacerse entender; 

- narrar alguna anéctoda que le sucedió con los habitantes del país; 

- valorar esa experiência. 

 

 Tema que pode ser muito complicado para uma redação, tendo em vista que 

esse tipo de experiência, ou a imaginação para criar essa experiência pode requerer 

do candidato conhecimento de mundo do qual ele pode não dispor, por diferentes 

motivos. Dado o desconhecimento de um outro país, de uma outra cultura, podem 

surgir redações repletas de estereótipos sobre o país escolhido para a redação, 

comportamento combatido por professores em suas salas de aula. Se um texto 

produzido por um aluno apresenta coesão, coerência, adequação, correção 

gramatical, ortográfica e uso preciso de vocabulário mas apresenta uma visão cultural 

equivocada, acreditamos que o objetivo de formação de um aluno de língua 

estrangeira apresenta uma falha no quesito do conhecimento e respeito a uma cultura 

estrangeira, seja ela qual for. 
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Opción 2:  Imagine por um momento que no puede utilizar durante varios días ninguno 

de los aparatos eléctricos que usted usa a diário. Escriba una redacción en la que 

describa: 

 

- cuál sería su primera reacción; 

- qué objetos echaría más de menos y por qué; 

- a qué conclusión llegaría.      

 

 Este tema é mais acessível aos candidatos em geral, já que não especifica 

qual tipo de equipamento elétrico apresentaria problemas. Como podemos dizer que 

em quase sua totalidade a população faz uso de eletricidade e consequentemente de 

algum aparelho elétrico, independentemente de sua faixa etária ou região onde vive (a 

não ser em raros casos em comunidades que rejeitam o uso de eletricidade ou onde 

ela inda não foi instalada), produzir este texto não será tão difícil, já que 

provavelmente alguém já passou por esta situação ou pode imaginar como sua vida 

seria afetada pela falta de algum aparelho. 

 

Opción 3: “Cometer un error y no corregirlo es outro error”.        

Escriba un texto en el que: 

 

- manifieste su opinión a favor o en contra de esta afirmación; 

- proponga algún ejemplo que avale su opinión; 

- cuente alguna experiencia personal relacionada con la afirmación; 

- escriba una breve conclusión.  

 

 O terceiro tema proposto pelo exame é extremamente subjetivo, pois está 

relacionado às crenças de cada candidato com relação à questão de “erro”, de 

atitudes em que esse erro pode levar a um aprendizado ou à redenção ao corrigi-lo. 
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Ao pedir para que os alunos exemplifiquem um exemplo que justifique sua opinião, é 

provável que eles contem alguma experiência pessoal, usem o que fizeram ou acham 

que deveriam ter feito em determinado caso. Mas ao pedir que os alunos contem uma 

experiência pessoal relacionada com a afirmação, é possível que neste momento eles 

prefiram resguardar-se, abstendo-se de contar algo sobre sua própria vida que 

considerem embaraçoso ou que traga recordações ruins, prejudicando assim seu 

desempenho na produção de textos em língua estrangeira, o real objetivo do exame. 

Neste caso, embora não esteja explicitado, parece ser o da “redação escolar”, gênero 

que pode não ser comum em todas as culturas escolares.     

 

4.2.3 – A Prova 3 – Compreensão Auditiva 

 

 A Prova 3 do DELE é a parte que avalia a compreensão auditiva dos alunos. É 

composta de quatro textos gravados. Os alunos lêem as questões antes de escutar a 

gravação. São as instruções para o exame: 

 

Usted va a oír cuatro textos. Oirá a cada uno de ellos dos veces. Al final de la segunda 

audición de cada uno de los textos, dispondrá de tiempo para contestar a las 

preguntas que se le formulan.  

 

Hay dos modalidades de pregunta: 

 

Primer tipo: 

a)Verdadero. 

b)Falso. 

   

Segundo tipo. Selección de una respuesta entre tres opciones: 

a)... 
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b)... 

c)...   

 

(DELE C2, 16 de mayo de 2009, p.5) 

 

 O primeiro texto, intitulado Un libro líder de ventas, foi adaptado de Cadena Ser 

(empresa de informação espanhola). Na folha de prova há uma observação sobre o 

tema da gravação, neste primeiro caso, un comentario sobre un libro  (DELE C2, 16 de 

mayo de 2009, p. 5). Em seguida os alunos devem responder a quatro questões do 

tipo Itens Dicotômicos, cujas opções são de verdadeiro e falso.  O mesmo acontece no 

segundo texto, intitulado Los dentífricos, que foi adaptado de Hechos.Tv (programa de 

informação mexicano).  

 Nos terceiro e quarto textos, as questões são de múltipla escolha e os textos 

são de uma emissora argentina (Telefé) e de uma rádio colombiana (RCN). São três 

opções de resposta para cada questão. Lembramos que os alunos têm acesso à 

leitura das questões e das opções antes de escutar as gravações. 

 Escutar os textos e marcar a opção determinada como correta é a única ação a 

ser realizada com a compreensão auditiva. Não há uma produção de texto ou uma 

atividade de expressão oral baseada nos textos ouvidos pelos alunos. Novamente, 

não é preciso interpretar nada, apenas localizar uma informação que é ouvida, 

exatamente como na prova de compreensão leitora. 

 Segundo Bordón (2006, p. 161), estes tipos de atividades de compreensão 

auditiva são fechadas, permitem isolar a destreza que se pretende avaliar, são 

objetivas e rápidas, mas não são autênticas e servem para exames objetivos. Não se 

exige do candidato interpretação e a demonstração da compreensão além da 

decodificação de dados e de identificação de elementos. 

 

4.2.4 – A Prova 4 – Gramática e Vocabulário 

 

 A Prova 4 do DELE está dividida em três seções:  
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- Sección 1: Texto incompleto;  

- Sección 2: Selección múltiple; 

- Sección 3: Detección de errores. 

 

 Na Sección 1, Texto incompleto, a prova apresenta um exercício do tipo Cloze, 

que ocupa duas páginas da prova (uma página com texto e a outra com as opções) no 

qual o candidato deve escolher a alternativa (dentre as três que são oferecidas) que 

complete adequadamente a frase. São vinte questões, sendo dezenove referidas à 

gramática e uma sobre vocabulário.  

 Na Sección 2, Selección múltiple, o primeiro exercício também é de múltipla 

escolha. Neste caso, os alunos devem identificar qual das três opções de resposta 

está correta com relação a um enunciado que traz palavras e expressões em negrito. 

A tarefa do aluno é encontrar o significado das palavras e das expressões destacadas. 

A frase completa, no enunciado, é a única contextualização oferecida ao aluno para 

que o mesmo possa chegar a compreender a situação na qual a palavra ou expressão 

foi empregada e assim poder realizar a tarefa solicitada pelo exame. Não há nenhuma 

situação gerada pelo exercício na qual o aluno necessite usar as expressões que 

aparecem no exercício.  

 No segundo exercício desta seção (p.14), há uma questão na qual os alunos 

devem completar uma frase com uma das palavras contidas nas alternativas. As oito 

primeiras (36 a 43) possuem quatro alternativas e as demais (44 a 55) possuem quatro 

opções de resposta. Todas as questões são sobre gramática, sem outra 

contextualização que a frase nem com outra finalidade além de encontrar a resposta 

correta.   

 Na Sección 3, Detección de errores (p.17), as instruções são explicadas do 

seguinte modo: 

 

 A continuación le presentamos dos textos. En ellos, debe usted detectar un 

total de cinco errores. Estos errores se han distribuído al azar, de manera que puede 

haber, por ejemplo, 4 en el primer texto y 1 en el segundo; ó 2 en el primero y 3 en el 
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segundo. Cada error corresponde a uno de los segmentos en los que se han dividido 

los dos textos. 

 

 As instruções da tarefa, embora sejam claras, podem provocar uma 

preocupação a mais (além do comum em um exame) no aluno, pois, apesar de revelar 

quantos erros devem encontrar, informa que esse total está distribuído entre os dois 

textos. Acreditamos que o tempo do qual o aluno dispõe para realizar esta etapa do 

exame é desperdiçado nesta atividade, que vai forçá-lo a tentar ver um erro que ele 

não sabe de que tipo é. Parece-nos contraproducente que os alunos “corrijam” um 

texto e que nem ao menos possam demonstrar como pode manejar-se na língua 

estrangeira.   

 Neste exercício, os erros que constam no Texto 1 (p.18) são: o uso de uma 

preposição (en por a) e do verbo “ser” no lugar de “estar”. No Texto 2 (p.19) temos o 

uso do verbo ser no presente do indicativo (es) quando deveria estar no presente do 

subjuntivo (sea), o uso dos demonstrativos (este por esto) e o uso de “los” no lugar de 

“las”. São todos relacionados ao conhecimento gramatical. São erros normativos, que 

não chegariam a impossibilitar o entendimento da informação.  

  

4.2.5 – A prova oral  

 

  A entrevista oral do DELE acontece da seguinte forma (Manual para los 

examinadores, p.35): 

 

 

 

               Saludo 

- Comprobación de la 

identidad del candidato. 

- Dos o tres preguntas de 

carácter social para que el 

candidato se sienta cômodo 

en la sala. 

- Las intervenciones del 

candidato en esta fase no 

serán calificadas por el 

tribunal de examen. 

  

2-3 minutos 
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1 Parte 

Fotografias 

 - Se utilizará la lámina 

número 1: el examinador 

describirá minuciosamente al 

candidato las dos fotografias 

de esta lámina. 

- El candidato deberá 

comentar los puntos en 

común y las diferencias 

existentes entre ellas. 

- Breve conversación a partir 

del contenido de las 

fotografias. EL 

ENTREVISTADOR cuenta 

con una serie de sugerencias 

de intervención en el juego 

de materiales para 

examinadores.    

 

 

 

 

 

 

7 minutos (3 para la 

descripción de las fotografias 

por el entrevistador) 

 

 

 

 

 

 

 

2 Parte 

Exposición y Conversación 

- Se leerán al candidato tres 

temas y a continuación se le 

invitará a realizar su 

exposición oral sobre el tema 

que elija.  

 

 

5 minutos 

(1 para la lectura de los 

temas por el entrevistador) 

 

 

 

- A partir de la exposición del 

candidato, el entrevistador 

entablará una conversación 

acerca del tema de 

exposición escogido. 

- El entrevistador adoptará, 

desde un punto de vista 

ideológico, la actitud opuesta 

a la defendida por el 

candidato en su exposición 

previa. Para ello se 

proporciona una serie de 

sugerencias de intervención 

en el juego de materiales 

para examinadores.      

 

 

 

 

 

    4 minutos 
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  Estão presentes na sala de entrevista dois examinadores: um deles é o que vai 

falar com o candidato e o outro fará anotações sobre o desempenho do candidato no 

exame. 

 Segundo a classificação de Bordón (2006:232), as atividades realizadas na 

entrevista oral do DELE: 

a) Primera Parte: se encaixa no caso 1 do quadro da autora.  É uma atividade 

considerada semi-controlada, já que é feita a partir de fotos dadas pelos 

examinadores. Como uma desvantagem a autora considera o fato de que este 

tipo de atividade não requer interação, e o candidato daria mostras de atuação 

muito limitadas. 

b) Segunda Parte: nesta etapa o candidato conversará com o examinador sobre o 

tema da exposição (da etapa anterior) que irá adotar uma postura contrária a 

do candidato (como parte do exame). Neste caso, além de expor sua opinião 

sobre um determinado assunto, o candidato deve usar a argumentação para 

defender seu ponto de vista diante do examinador. A autora classifica este tipo 

de atividade no caso 5 de seu quadro de tarefas, no qual este tipo de 

“conversa” do candidato com seu examinador é considerada semi-livre, porque 

será guiada pelo examinador e permite prever funções, vocabulário e 

estruturas gramaticais e também é subjetiva. Como desvantagem, a autora 

alega que o sucesso de uma atividade como esta depende da habilidade e 

treinamento do avaliador, para que o candidato faça exatamente o que se 

deseja no exame. 

 

4.3 – O novo DELE C2   

 

 No decorrer de nossa pesquisa, o Instituto Cervantes prosseguiu na adaptação 

dos exames às orientações do MCER. Consta um novo modelo para o nível C2 do 

exame44, que foi aplicado pela primeira vez na edição de novembro de 2011 do DELE. 

O modelo (que traz a explicação e o exemplo do exame, segundo o título do 

documento que está disponível na página dos DELE) que consta para o nível C2 

                                                           
44

 Disponível em http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/nivel_c2.html. Acesso em 19 de 
setembro de 2011. 

http://diplomas.cervantes.es/informacion/niveles/nivel_c2.html
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apresenta algumas diferenças com relação ao exame que analisamos, de 16 maio de 

2009.  

 No novo exame, a prova está divida em:  

 Prueba 1: Uso de la lengua, comprensión de lectura y auditiva (90 minutos). 

 Prueba 2: Destrezas integradas: comprensión auditiva y de lectura y expresión 

e interacción escritas (150 minutos). 

 Prueba 3: Destrezas integradas: comprensión de lectura y expresión e 

interacción orales (20 minutos) (y 30 minutos de preparación). 

  

 Na breve análise que fizemos do modelo, foi possível observar que não há 

grandes alterações nos modelos de exercícios propostos. Seguem as questões de 

múltipla escolha, de decodificação de informações. A maior mudança está na 

identificação das fontes dos textos e na nomenclatura das atividades.    

          

4.4 - Conclusão 

    

 Ao analisarmos as questões do DELE C2, observamos que as atividades 

propostas pelo exame apresentam características na etapa estruturalista (conforme 

vimos no subitem 3.4 de nosso trabalho) dos estudos da linguagem, com uma 

avaliação de pontos discretos, ou seja, testando os conhecimentos ou o desempenho 

do aluno nas chamadas quatro destrezas (escrever, falar, ouvir e ler) de modo 

separado. Não há integração entre as habilidades, e muitos dos exercícios estão 

focados no conhecimento gramatical.  

 O formato da prova, que neste momento (2009) ainda possuía o nome de 

Superior – C2, demonstra desacordo entre a proposta do MCER (publicado em 2001) 

de um enfoque direcionado à ação, que pensa o aprendiz como um agente social, que 

faz uso da língua em suas atividades cotidianas.  

 O DELE possui a sua disposição toda uma estrutura de divulgação e promoção 

fornecida pelo Instituto Cervantes, sendo assim parte importante da política de difusão 

da língua espanhola no mundo, pois ao ser solicitado por empresas e universidades o 
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certificado atua como um legitimador do conhecimento de espanhol daquele indivíduo 

que fez o exame.    

 Os certificados de proficiência detêm o poder, ainda que simbólico (conforme 

discutimos no capítulo 3, subitem 3.2) de determinar ou promover o indivíduo que faz a 

prova a uma bolsa de estudos, um emprego ou a uma vaga em universidade. Além 

disso, a procura por preparação para os exames incentiva tanto a produção de 

material didático  específico para a prova, quanto a inclusão de exercícios 

semelhantes aos do DELE em livros de cursos regulares.  

 Como essa preparação ocorre em cursos livres e através de professores 

particulares, cuja atuação (em ambos os casos) não é regulamentada pela legislação 

educacional brasileira, nada impede a adoção por parte das instituições da abordagem 

utilizada pelos exames, utilizando inclusive a aprovação nos mesmos como meta ao 

final do curso.  

 O processo de adequação do exame para os parâmetros do MCER, 

(documento sobre o qual falamos neste mesmo capítulo) faz parte da política europeia 

de plurilinguismo, dado o grande número de idiomas do continente. No entanto, o 

DELE é oferecido em todos os continentes, tanto pelo grande número de 

representações do IC pelo mundo quanto por centros credenciados. Se um aluno ou 

grupo de alunos tem como meta ao final de seu aprendizado obter um certificado de 

proficiência como o DELE, ou se por exigências profissionais ou acadêmicas o referido 

diploma for exigido, as chances de que a programação do curso sofra a influência do 

modelo do exame é muito grande. Neste caso, o programa seguiria a divisão de níveis 

presentes no Marco, já que as mesmas foram posteriormente adaptadas pelo IC tanto 

com relação aos exames como com relação aos conteúdos, competências e 

habilidades a serem trabalhadas no ensino-aprendizagem de espanhol como língua 

estrangeira. Exames de grande importância para alunos e instituições provocam (ou 

podem provocar) o que se chama efeito retroativo, que é a modificação, a adaptação 

de currículos e de modo de trabalho de docentes para que todo o foco da aula ou do 

curso esteja de acordo com o que será cobrado na prova, conteúdo e atividades que 

se ocupem mais em treinar alunos para o exame que com o desenvolvimento do aluno 

quanto ao uso da língua estrangeira. Este processo é semelhante ao que acontece no 

Brasil com relação entre Ensino Médio e os exames vestibulares e também com 

relação ao Enem, no qual escolas (especialmente as privadas) na tentativa de 

conquistar mais alunos, atrelam seu projeto político pedagógico e seu currículo a estes 

exames. Como já havíamos comentado no capítulo 3 de nosso trabalho, muitos 
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estabelecimentos de ensino utilizam os resultados destes exames para fazer 

propaganda da escola.        
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5 - O Certificado de Espãnol Lengua y Uso 

 Neste capítulo, falaremos sobre o exame intitulado Certificado de 

Español Lengua y Uso, doravante CELU. Começaremos falando sobre sua 

origem e sobre a forma com a qual ele se posiciona no âmbito de ensino-

aprendizagem de espanhol. Depois analisaremos uma de suas provas, 

observando como cada competência é avaliada.    

5.1 – A história do exame CELU 

 No ano de 1991, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai conseguiram 

concretizar, através da assinatura do Tratado de Assunção, a criação do 

Mercado Comum do Sul, doravante Mercosul. 

 O projeto de integração regional na América do Sul e na América Latina 

não era algo novo, mas que já havia sido tentado em outras ocasiões    

O moderno processo de integração regional latino-americana vem, 
gradualmente, tornando-se mais denso e profundo. Desde a criação 
da Associação Latino-Americana de Livre-Comércio (ALALC), em 
1960, posteriormente substituída, em 1980, pela Associação Latino-
Americana para o Desenvolvimento de Integração (ALADI), os países 
da região têm demonstrado interesse em coordenar posições e em 
negociar acordos, visando, especialmente, à obtenção de ganhos 
econômicos por meio de uma inserção cooperativa no sistema 
internacional. Na esteira desses esforços, a constituição do Mercosul, 
por meio do Tratado de Assunção, em 1991, exprime um dos mais 
intensos projetos de integração regional da América Latina. 
(BESHARA, 2008, p. 3).      

 Embora os destaques da criação do bloco fossem, em um primeiro 

momento, as questões econômicas e comerciais 

[...] desde a formação do Mercosul os governos já demonstravam 
preocupação em incorporar ao projeto integracionista temas 
colaterais ao comércio, sobretudo aqueles ligados às áreas de 
trabalho, de justiça e de educação (Fulquet, 2007:6 apud Beshara 
2008:3). 

 Para realizar a integração na área de Educação foi constituído o Setor 

Educacional do Mercosul (BESHARA, 2008, p.3), cujo Protocolo de Intenções 

preconizava que a “educação tem papel fundamental para que a integração se 

consolide e se desenvolva”. No Plano de Ação 2006-2010 do Mercosul 

Educacional, a importância da educação para o desenvolvimento do bloco foi 

reafirmada, com destaque para a construção de uma cidadania regional, ou 

seja, que fossem formados cidadãos que conhecessem aspectos históricos, 
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geográficos e políticos da região do bloco, assim como sua cultura e seus 

idiomas. Esse cidadão estaria apto, portanto, para promover e participar 

ativamente do desenvolvimento da região. No texto do referido Plano de Ação 

consta como principal objetivo (classificado como o número1): 

[...] contribuir com a integração regional estabelecendo e executando 
políticas educativas que promovam uma cidadania regional, uma 
cultura de paz e o respeito à democracia, aos direito humanos e ao 
meio ambiente. (Mercosul Educacional - Plano de Ação 2006-2010)     

 Para alcançar esse objetivo o Setor Educacional do Mercosul tinha 

previstas as seguintes atividades, as chamadas diretrizes estratégicas: 

- promoção de uma consciência cidadão favorável ao processo de 
integração regional; 

- fomento de programas culturais, linguísticos e educativos que 
contribuam na construção de uma identidade regional e fortaleçam as 
zonas de fronteira; 

- desenvolvimento de programas de formação e reflexão em torno da 
cultura de paz, do respeito à democracia, dos direitos humanos e ao 
meio ambiente; 

- e promoção e difusão dos idiomas oficiais do Mercosul. 

 Após a assinatura do Tratado de Assunção, em 1991, pôde ser 

observado, no Brasil, um aumento na oferta de cursos livres de espanhol 

(FREITAS, 2010, p.38) quando cursos de idiomas, que já ofereciam o inglês, 

passaram a oferecer também aulas de língua espanhola. Com relação à meta 

divulgada pelo Mercosul Educacional de promover a difusão dos idiomas 

oficiais do bloco (espanhol e português, e a esse grupo foi somado o guarani 

em 2007), podemos mencionar as leis que tornaram obrigatório o ensino de 

língua espanhola no Brasil (11.161 – 2005) e a que tornou obrigatório o ensino 

de língua portuguesa na Argentina (Lei. 26.498/2009). O Protocolo de assinado 

em 30/11/2005 pelos ministros da Educação de ambos os países previa, 

destaca que, além da difusão dos dois idiomas através da cooperação entre os 

países, que aconteceria na forma de convênios entre Universidades, apoio às 

editoras e intercâmbio de profissionais, os dois países deveriam dedicar-se a 

Ampliação dos exames para a obtenção dos Certificados de Español 
Lengua y Uso (CELU) e do CELPE-Brás nos respectivos países. 
(Protocolo de Intenções 30/11/2005). 
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 Os certificados mencionados no Protocolo são o CELU e o Celpe-Brás, 

que é o diploma que certifica a proficiência em língua portuguesa para 

estrangeiros. O Celpe-Brás foi criado por uma comissão de professores de 

português como língua estrangeira, reunida em 1993 em uma iniciativa do 

Ministério da Educação do Brasil, face à necessidade de oferecer um 

certificado de proficiência em língua portuguesa a cidadãos estrangeiros que 

desejavam estudar e/ou trabalhar no Brasil. A comissão estava composta por 

pesquisadores de universidades brasileiras (Universidade Federal de Brasília, 

Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Estadual de Campinas) e 

técnicos da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação 

(SCARAMUCCI, 2001, p.78).  

 Com relação à participação de pesquisadores da Universidade de 

Campinas na comissão para a criação do Celpe-Brás  

Quando a comissão foi instituída, já estava em andamento, no Departamento de Linguística 

Aplicada na UNICAMP, desde 1992 um projeto semelhante (EPPE), cujo objetivo era o 

desenvolvimento de um exame de proficiência, a princípio para uso interno da universidade, 

mais especificamente, para certificar a proficiência de seus alunos estrangeiros (vide Lombello 

1993). Como a equipe do CELPE-BRÁS, que contou numa fase inicial com dois membros da 

equipe da UNICAMP, compartilhasse os mesmos pressupostos teóricos já adotados pelo 

EPPE-UNICAMP, estes de base comunicativa, decidiu-se que o exame UNICAMP serviria de 

embrião ou ponto de partida para o exame nacional. (SCARAMUCCI, , 2001, p.79) Nesse 

fragmento podemos observar que o exame que serviu de base para o Celpe-

Brás era um exame de proficiência para uso somente da universidade. Como 

um exame respaldado pelo Ministério da Educação e ele se torna um 

representante do idioma, com o poder de afiançar quem está apto para 

desempenhar funções acadêmicas e profissionais fazendo uso da língua.       

  Esta exigência também se aplica a funcionários de multinacionais que 

estejam trabalhando em nosso país e para diplomatas argentinos 

(SCHLATTER, SCARAMUCCI, PRATI E ACUÑA, ,2009, p. 95). Sobre estas 

exigências, as autoras afirmam que 

Essas exigências caracterizam diferentes usos atribuídos aos resultados do exame, 

contribuindo para configurá-lo como uma ação de política linguística mais ampla (com 

propósitos não restritos a fins acadêmicos) e, portanto, tornando-o um exame de alta-

relevância high-stakes) e com um maior potencial de impacto. (Schlatter, Scaramucci, Prati e 
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Acuña 2009:98) A política linguística mais ampla à qual se referem as autoras está 

relacionada a posição do português no mundo como língua de comunicação, 

como o espanhol e o inglês. E também à afirmação da legitimidade dos dois 

países como representantes de seus idiomas 

Um dos propósitos desses exames é eliminar o rótulo de do espanhol 
argentino e do português brasileiro como ‘singulares’ ou ‘peculiares’  
em materiais didáticos de espanhol (ELE) ou português (PLE) como 
línguas estrangeiras, e mostrar que ambos, espanhol americano e 
português brasileiro são independentes e compatíveis com a grande 
comunidade linguística onde falantes que foram educados para usá-
las como língua nativa, estrangeira ou segunda língua podem sentir-
se representados. (SCHLATTER ET ALII, , 2009,95) 

 Em 1993, no Brasil, foi criada uma comissão composta por professores 

da área de português como língua estrangeira (doravante PLE) para a criação 

do exame de proficiência de nossa língua. Ressaltamos que as universidades 

já dispunham de mecanismos para avaliar alunos estrangeiros que desejavam 

ingressar em seus cursos. Esses profissionais em um primeiro momento 

discutiram sobre pressupostos teóricos, formato do exame, elaboração de 

provas e testagem piloto (SCLHATTER, 2009, p. 98). Em dezembro de 1994 o 

Ministério da Educação do Brasil  

[...] concluir a padronização do exame, administrar a aplicação e a 
avaliação dos candidatos, credenciar instituições para a aplicação e 
assessorar todos os assuntos relativos ao ensino de Português para 
falantes de outras línguas. (SCHLATTER ET ALII,, 2009, p.99) 

 Em 1998 o exame foi aplicado pela primeira vez em cinco universidades 

brasileiras e nos países do Mercosul. Nos anos subsequentes, o Ministério 

passou a exigir o certificado para todos os candidatos (estrangeiros) à 

graduação e à pós-graduação em universidades brasileiras e o Conselho 

Regional de Medicina faz a mesma exigência como parte do processo de 

validação de diplomas de Medicina no Brasil. 

 Na Argentina também há procura por um certificado de espanhol que 

possa ser utilizado nos âmbitos acadêmico e profissional. A Universidade de 

Buenos Aires (UBA) começa a emitir, em 1994, certificados de proficiência. Os 

exames são elaborados de acordo com descritores e formatos compatíveis 

com as escalas internacionais, como os parâmetros da ALTE. Desde então a 

UBA utiliza o exame também para comprovar o impacto positivo dessa 

avaliação de proficiência no desenvolvimento de seus próprios cursos (ACUÑA, 
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1996 apud SCHLATTER, 2009, p.102). No ano 2000, o governo argentino 

decide apoiar as iniciativas para o desenvolvimento dos exames de proficiência 

e o Ministério da Educação convoca especialistas de três instituições: 

Universidade de Buenos Aires, Universidade Nacional de Córdoba e 

Universidade do Litoral. Esse grupo cria então em 2001 as Diretrizes para a 

avaliação de ELE, inspirados no trabalho desenvolvido pela UBA. Os primeiros 

exames (piloto) são aplicados na UBA para alunos de seus cursos. Em 2004 o 

exame passa por uma revisão e por uma nova aplicação e nesse mesmo ano 

foi criado o Consórcio Inter-universitário para a Avaliação do Conhecimento e 

Uso do Espanhol como Língua Estrangeira, pelo Ministério da Educação com o 

apoio do Ministério das Relações Exteriores.  Em seu primeiro momento o 

Consórcio contava com as três universidades que haviam elaborado as 

Diretrizes, as quais foram acrescentadas nos anos subsequentes outras 

universidades argentinas. Schlatter ressalta que 

A presença de universidades nacionais desde o início do 
desenvolvimento do exame propiciou qualificar a decisão de que o 
CELU teria um papel na consolidação e no fortalecimento da área de 
ensino do espanhol como segunda língua (L2) e como LE na 
Argentina. Além disso, as resoluções destacam como objetivo 
principal do CELU a integração linguística na Região, pelo 
reconhecimento recíproco, a aproximação cultural e o intercâmbio 
acadêmico. (SCHLATTER, 2009, p.102)      

 Nessa mesma época o Consórcio argentino procura comparar suas 

técnicas e estratégias com membros da equipe do Celpe-Bras. O CELU, assim 

como o exame brasileiro, oferece somente um exame para todos os 

candidatos. No caso do CELU, recebem certificado somente os candidatos que 

alcançam os níveis Intermediário e Avançado. A decisão de utilizar somente 

uma prova para todos os candidatos  

[...] fundamentou-se, em primeiro lugar, no conceito de “nível de 

proficiência” que sustenta o exame, segundo foi definido por M. 
Scaramucci, 2000, como “controle operacional da língua em 
situações de uso”, e estabeleceu-se a gradação da proficiência com 
pontos de corte que se encontram entre a não-proficiência, a 
proficiência mínima ou básica, a proficiência parcial e a proficiência 
completa, “considerando que esta última, ainda que mais 
desenvolvida, não se equipara a de um falante nativo, na medida em 
que os lapsos ocasionais, as inadequações léxicas e gramaticais e as 
interferências ocasionais da língua materna são admitidos”. (Prati 
2007:24)      
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 Sobre o modelo de língua utilizado no exame, os organizadores 

ressaltam que qualquer variedade usada pelo candidato será aceita, desde que 

haja coerência e adequação. Sobre a língua utilizada pelo CELU no exame:  

Com respeito à língua examinada, atentos a que se avaliaria a língua 
em uso em situações possíveis, se decidiu utilizar a variedade rio-
platense do espanhol em sua norma culta na proposta de textos 
variados e instruções. (PRATI, 2007, p.24) 

      No quadro abaixo temos as informações sobre as escalas de 
níveis do CELU:    

Niveles Avanzado Intermedio Básico 

Expresión oral y 
escrita 

Se expresa de 
manera cómoda, 
espontánea y 
adecuada, con 
fluidez y eficacia, con 
precisión.    

Se expresa con cierta 
fluidez y cierta 
naturalidad, pero con 
eficacia. Tiene 
dificultades en 
contextos 
desconocidos o para 
matizar o precisar 
sus enunciados.     

Tiene fluidez 
suficiente para los 
intercambios breves 
en temas conocidos. 
Se expresa con 
pausas y dudas.  

Situaciones  Se desenvuelve y 
participa activamente 
en situaciones del 
ámbito cotidiano, 
laboral y académico.  

Se desenvuelve con 
comodidad en 
situaciones 
familiares, sociales y 
de servicios y puede 
participar 
parcialmente en 
situaciones propias 
del ámbito 
académico.    

Se desenvuelve en 
situaciones simples y 
previsibles, 
cotidianas y de 
turismo. 

Tipos textuales  Lee textos 
informativos, 
técnicos, de opinión, 
literarios y de 
discurso académico. 
Escribe una amplia 
variedad de textos 
claros, detallados y 
precisos: cartas 
informales y 
formales, relatos, 
ensayos, resúmenes, 
artículos de opinión, 
informes laborales o 
académicos.    

Lee textos 
informativos, textos 
de opinión, 
narraciones, 
artículos, ensayos de 
divulgación o 
académicos, aunque 
pueda requerir la 
ayuda del diccionario 
para detalles 
específicos.  
Escribe con poca 
complejidad y detalle 
distintos tipos de 
textos: cartas 
informales y 
formales, cuentos, 
ensayos, artículos de 
opinión, informes en 
general.     

Lee textos 
informativos simples. 
Capta el sentido 
general y los detalles 
deducibles por el 
contexto de crónicas 
y artículos simples de 
los medios de 
comunicación, cartas 
y formularios de 
rutina, información 
general e 
instrucciones 
básicas. Escribe de 
manera simple y 
clara cartas 
personales, avisos y 
mensajes en 
situaciones 
cotidianas, e 
informes con pautas 
fijas.  

Acciones Puede formular ideas 
y opiniones con 
precisión, intervenir 
activamente en 

Puede formular ideas 
y opiniones con 
alguna imprecisión, 
intervenir en 

Puede realizar 
descripciones 
simples sobre temas 
cotidianos.  
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conversaciones y 
discusiones entre 
hablantes nativos, 
realizar descripciones 
claras y detalladas 
sobre diferentes 
temas, desarrollar 
ideas concretas y 
terminar con una 
conclusión 
apropiada.   

conversaciones 
explicando y 
defendiendo sus 
puntos de vista 
aunque de manera 
sencilla, realizar 
descripciones claras 
sobre diferentes 
temas aunque sin 
detalle o precisión, 
desarrollar 
básicamente ideas 
concretas en su 
argumentación.   

Interacción con el 
texto  

Transforma y 
reelabora la 
información a fin de 
cumplir con el 
propósito textual. 

Transforma y 
reelabora 
parcialmente la 
información a fin de 
cumplir con el 
propósito textual.  

No integra la 
información de 
manera coherente. 
Hay muchos 
implícitos que 
dificultan la 
comprensión. 

Registro  Utiliza el registro 
adecuado a la 
situación 
comunicativa.  

Utiliza el registro 
adecuado a la 
situación 
comunicativa aunque 
puede haber algún 
error menor.  

No utiliza el registro 
adecuado a la 
situación 
comunicativa. 

Sintaxis, morfología 
y léxico  

Es correcta, 
adecuada, precisa y 
variada.    

En general correcta, 
con errores que no 
perjudican la 
comprensión, léxico 
simple o desigual, 
pero suficiente. 

Comete frecuentes 
errores u omisiones. 
Léxico simple y con 
errores de precisión y 
transferencias de su 
lengua materna.   

Prati 2007:38-39 

 

 Sobre o viés político dos exames destacamos o seguinte fragmento: 

Entre as ações políticas que visam fomentar a integração, o papel do 

ensino das línguas e dos intercâmbios culturais tem se fortalecido ao 

longo dos últimos dez anos através de vários acordos entre os países 

membros e acordos bilaterais. É, portanto, nesse contexto que 

procuramos dimensionar o papel da implementação dos exames de 

proficiência de português (Celpe-Brás) e de espanhol (CELU), pelos 

Ministérios da Educação do Brasil e da Argentina. (SCHLATTER, 

2009, p 96) 

 Nesse trecho podemos observar que um dos objetivos dos exames é a 

integração entre os países do Mercosul através do ensino de línguas, mas não 

com a imposição de uma abordagem de ensino, aprendizagem e de avaliação 

sobre o outro, mas de um trabalho feito em colaboração entre as duas nações 
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para a construção e promoção de seus trabalhos e de suas línguas. Há 

reciprocidade no reconhecimento de diplomas e certificados. A finalidade das 

pesquisas conjuntas entre os dois países 

Como se pode concluir pelas caracterizações acima apresentadas, os 
exames Celpe-Bras e o CELU nascem de uma concepção 
compartilhada de língua em que a atenção às necesidades dos 
falantes se mostra central. Mediante exames diretos, que avaliam o 
grau de desempenho através qualitativas, propõem-se a certificar que 
um falante pode “atuar no mundo em vários contextos de uso da 
língua”, o que é condizente com a política educativa que pretende 
formar cidadãos instruídos, bilingues, de acordo com suas 
necesidades, e que sejam capazes de desempenhar-se em distintas 
práticas sociais com desenvoltura e flexibilidade intercultural, 
favorecendo a integração da Região. (SCHLATTER, 2009:, p.109) 

 Na próxima seção analisaremos brevemente os exercícios propostos no 

exame CELU. 

  

5.2 – O formato do exame 

 O exame CELU oferece somente uma prova para todos os candidatos. 

Não há divisão entre níveis no momento da inscrição. A classificação se dará 

após a correção da prova, como esclarecem seus organizadores na página do 

CELU na Internet: 

O exame CELU trata-se de uma prova na qual o estudante lê e 
escreve textos de distinto gênero, escuta uma gravação do rádio e 
mantém uma entrevista de quinze minutos com dois professores que 
avaliam seu desempenho oral em espanhol. O exame todo aplica-se 
num dia só. Qualquer variedade dialetal do espanol usada pelos 
candidatos permitirá compreender tanto os comandos como os textos 
apresentados no exame. Trata-se somente de um exame, e o nível 
que se acreditar será determinado pelo desempenho de cada 

candidato
45

.  

 

 As atividades do exame CELU (e também do Celpe-Brás) estão 

inspiradas no uso da língua através do cumprimento de tarefas 

[...] que se assemelham a situações que possam ocorrer na vida 
cotidiana. Tendo como conceito de proficiência o uso adequado da 
língua para desempenhar ações no mundo (Brasil, 2006ª e 2006b, p.4 
e Manual do CELU, 2007 p.3), ambos os exames avaliam a 
compreensão e a produção oral e escrita de forma integrada. 
(SCHLATTER, 2009, p.105)    

                                                           
45

 www.celu.edu.ar 

http://www.celu.edu.ar/
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 As autoras destacam ainda que as especificações, o formato dos 

exames e as orientações sobre a correção estão de acordo com a visão de 

Bakhtin de que 

cada enunciado é único e individual, mas cada domínio de uso de 
linguagem cria tipos relativamente estáveis de enunciados, que são 
chamados de gêneros do discurso (BAKHTIN, 2003, apud  
SCHLATTER, 2009, p.105) 

 O uso dessa abordagem para os exames está relacionado, segundo a 

autora, com a concepção de “uso da linguagem e de aprendizagem como 

eminentemente sociais” e que está ligada também a uma “proposta de 

educação linguuística” que crê que objetivo de ensino de línguas deve 

proporcionar situações e condições para que  

O indivíduo ou o grupo possa exercer a leitura e a escrita de maneira 
a se inserir do modo mais pleno e participativo na sociedade 
tipicamente letrada que é a nossa (...) (BAGNO E RANGEL, 2005, p. 
69 apud SCHLATTER, 2009, p.106)       

 O modelo de prova que escolhemos para nosso trabalho é o que está no 

documento chamado Cuadernillo, que está disponível na página do CELU na 

Internet. São exemplos de atividades que constam nos exames. A prova está 

dividida entre Parte Escrita e Parte Oral. 

  

5.2.1 – A Parte Escrita 

 A chamada Parte Escrita do CELU dura três horas e traz quatro 

atividades (Cuadernillo 2009:1). Dentre elas há três atividades de leitura e uma 

de compreensão auditiva. Em todas estas tarefas o candidato terá que utilizar a 

expressão escrita, sempre relacionada aos textos e à gravação em áudio 

utilizada na prova. 

 No Cuadernillo há dois modelos de exercícios de compreensão auditiva. 

As instruções da prova informam que a gravação será executada duas vezes e 

que o candidato poderá utilizar-se de uma folha em branco para fazer as 

anotações necessárias. Esclarecem ainda que essas anotações não serão 

avaliadas. O enunciado informa a atividade que deverá ser realizada após a 

execução do áudio: 
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Redacte un artículo breve que recomiende al turista una visita al Mercado de San Telmo. El 

artículo será publicado en una Guía de turismo. 

Debe incluir información sobre la historia de los viejos mercados de Buenos Aires.  

El artículo debe tener un mínimo de 10 líneas.   

 Cuadernillo, 2009:3  

 O gênero solicitado nessa atividade, um artigo para uma publicação para 

turistas, dificilmente será um tipo desconhecido para um aluno adolescente ou 

adulto, pois é possível de ser encontrado em publicações como jornais e 

revistas, mesmo as que não são especializadas. O enunciado esclarece o que 

deve constar no texto obrigatoriamente. Como o candidato vai ler o enunciado 

da atividade antes de escutar a gravação, será possível selecionar as 

informações mais relevantes do texto. 

 O segundo exemplo de atividade de compreensão auditiva tem uma 

estrutura semelhante, sendo diferente o gênero empregado: 

Usted, como vecino de la zona, fue testigo del hecho relatado en un programa de radio. Al 

escuchar las declaraciones de la funcionaria Verónica Campo, se da cuenta de la gravedad de 

lo que presenció. Le escribe una carta a la funcionaria, le cuenta con detalle lo que vio y hace 

suposiciones sobre los responsables. 

  Cuadernillo, 2009:4 

 A gravação utilizada neste caso foi sobre um acontecimento ocorrido em 

uma lagoa, intitulado La laguna del Bajo Giuliani. Desta vez a tarefa consiste 

em: 

Usted, como vecino de la zona, fue testigo del hecho relatado en un programa de radio.  

Al escuchar las declaraciones de la funcionaria Verónica Campo, se da cuenta de la gravedad 

de lo que presencio. Le escribe una carta a la funcionaria, le cuenta con detalle lo que vio y 

hace suposiciones sobre los responsables.   

Cuadernillo, 2009:4 

 O gênero carta é utilizado como meio de relatar um acontecimento que 

foi ouvido na gravação. Este texto exigirá bastante do candidato, pois o 

enunciado pede detalhes do ocorrido e também  suposições sobre o ocorrido. 

A exigência da compreensão do áudio e de conhecimento de estruturas e 

vocabulário para fazer a carta é alta. 
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 Sobre as atividades de compreensão auditiva do CELU, segundo a 

classificação proposta por Bordón (2006:161), podemos afirmar que são do 

tipo: aberta, semi-controlada, autêntica, que integra destrezas, subjetiva e 

serve tanto para qualificar quanto para informar sobre o desenvolvimento do 

aluno. Como desvantagem desse tipo de atividade a autora ressalta a 

necessidade de avaliadores para corrigir a prova e também, por ser uma 

atividade de produção de textos, a demora na conclusão desta etapa do 

exame.      

  O primeiro exercício de compreensão de leitura proposto é que os 

candidatos leiam um texto e escrevam uma notícia para um jornal nacional 

sobre o caso relatado no conto. O texto utilizado no exercício é um conto (p.5) 

do escritor Julio Cortázar, intitulado Las buenas inversiones. Há referências 

sobre a fonte do texto, que neste caso são as páginas 154-156 do livro Último 

round. O conto fala sobre um homem, Gómez, que compra um pequeno 

terreno, situado entre duas propriedades, no qual passa o dia inteiro lendo, 

comendo e bebendo. A compra do espaço e a atitude de Gómez despertam a 

curiosidade dos vizinhos, que começam a desconfiar da existência de petróleo 

na região, o que se comprova ao final do conto. 

 Neste primeiro exercício, a tarefa do candidato será transformar a 

história narrada em uma notícia. O desafio do aluno neste exercício será, além 

de compreender o texto que deve ser lido, selecionar quais são as informações 

que merecem destaque em uma notícia de jornal e o conhecimento do gênero 

notícia de jornal. 

 Este é um gênero de acesso a quase todos os estudantes escolarizados, 

pois é trabalhado inclusive na educação regular, sendo assim de fácil 

conhecimento por um candidato. 

 O enunciado (p.6):  

Como periodista usted escribe una noticia para un diario nacional sobre el caso relatado en el 

cuento de Julio Cortazar. Informe sobre lo que ocurrió y por qué fue un hecho soprendente 

para todos. Incluya el testimonio de alguno de los personajes.  

 Cuadernillo 2009:6 
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O segundo texto, Aburridos buscan el número de emergencias, é, segundo os 

organizadores do exame, uma notícia retirada da Internet (não é citada a 

fonte). O texto fala sobre os trotes passados ao número de emergência. O 

chefe da polícia pede à população que se conscientize e reflita sobre a 

situação. A tarefa do candidato é: 

Usted trabaja en el Departamento de Difusión del gobierno de la ciudad de Lima. Escriba un 

folleto para ser entregado en lugares públicos para plantear el problema descripto en esta 

noticia y pedir a la población que modifique su conducta. 

El folleto debe tener, como mínimo, 10 líneas. 

   Cuadernillo, 2009:7 

 Neste caso temos o gênero folheto, e, ao contrário da primeira atividade, 

o exame exige um número mínimo de linhas para a execução da tarefa. O 

folheto é um gênero que tem como finalidade informar e neste caso, o aluno 

deverá fazê-lo em 10 linhas, nas quais terá de informar e promover a reflexão 

da população local para que saiba utilizar o serviço de emergências. 

 A terceira atividade proposta possui três textos que abordam o mesmo 

tema: o consumo de peixes: um artigo, uma nota informativa e uma tabela. O 

primeiro texto, o artigo, intitulado Los peces también sienten dolor, foi retirado 

do que parece uma seção de jornal, chamada Desde Santiago de Chile e foi 

escrito por Federico Quilodran. O texto fala sobre um protesto realizado por um 

grupo de vegetarianos diante do palácio presidencial do Chile. O protesto era 

contra o alto consumo de peixe no período da Semana Santa. O autor informa 

que o protesto não recebeu apoio da população já que o hábito de consumir 

frutos do mar está, segundo ele, arraigado na população chilena. Não há a data 

de publicação do artigo. A única referência temporal presente no texto é a 

proximidade da Semana Santa e que o referido protesto ocorreu durante o 

mandato de Michelle Bachelet.    

 O segundo texto, uma nota informativa intitulada La buena salud 

proviene del mar, traz a seguinte informação: o consumo de peixes de águas 

muito frias, fontes de ômega 3, diminui os riscos de arteriosclerose e de 

formação de colesterol. Há, entre parênteses, a explicação sobre o que é 

arteriosclerose. Neste caso há informação sobre a fonte e a data. O texto foi 
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retirado de uma página na Internet chamada thefishmall.com, e data de 

01/05/06. 

 O terceiro texto é uma tabela chamada Datos relativos a la pesca en 

Chile. A fonte é a página na Internet da FAO (Organização das Nações Unidas 

para Agricultura e Alimentação) e não foi informada a data da publicação.  As 

informações contidas na tabela referem-se ao ano de 2004. A tabela traz dados 

sobre empregos relacionados à atividade pesqueira e também sobre 

importações e exportações no setor. 

 A tarefa do candidato será elaborar um artigo de opinião, como se fosse 

um jornalista, expondo seus pontos de vista sobre o consumo de peixes: 

Recientemente se ha dado un debate acerca del consumo de pescado en la sociedad chilena. 

Usted como periodista escribe un artículo de opinión para un diario de esse país y expone su 

punto de vista acerca de las ventajas o desventajas de consumir pescado. Tome la 

información del artículo y de los recortes de la página que están a continuación, para justificar 

sus argumentos.   

 Cuadernillo, 2009:9 

              O fato de que o exame trouxe três textos com informações sobre o a 

situação da pesca e do consumo de frutos do mar no Chile fornece bastante 

material para ajudar o candidato a argumentar contra ou a favor do assunto. 

 As atividades de compreensão e produção escrita do CELU, segundo a 

classificação de Bordón (2006, p. 139) são: abertas, autênticas, integram 

destrezas e podem ser utilizadas tanto para qualificar quanto para informar o 

desempenho e o conhecimento do candidato. Como ponto negativo, a autora 

destaca a necessidade de corretores e a duração da prova. 

 

5.2.2 – A Parte Oral 

 As atividades da chamada Parte Oral do CELU são as seguintes:  

Apresentação: a primeira parte consiste em um breve intercambio no qual o professor e 

candidato se apresentam, e este descreve seu entorno, atividade, interesses ou expectativas 

com respeito ao futuro. 
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Exposição: na segunda parte o candidato deverá escolher uma lâmina entre as duas que lhe 

serão oferecidas para fazer uma breve exposição e travar um diálogo. As lâminas podem 

mostrar avisos publicitários, quadros estatísticos, fotografias ou gráficos sobre algum tema de 

interesse geral, acompanhados de uma série de perguntas orientadoras para começar a falar 

sobre o tema. 

 

Diálogo: a terceira parte é um juego de rol, no qual o examinador e o candidato simulam 

distintos papéis de acordo com uma determinada situação proposta pelo professor. A situação 

estará relacionada com o tema comentado na segunda parte do exame oral. O candidato 

recebe por escrito uma descrição da situação comunicativa que lhe permite selecionar as 

formas mais adequadas às circunstâncias nas que deverá dialogar. As situações podem 

requerer uma linguagem formal ou informal. Pode tratar-se, por exemplo, de uma conversa 

entre amigos, de uma entrevista de trabalho ou de uma reclamação pelos maus serviços de 

uma empresa.         

 

(CELU, p.5)
46

 

 As atividades de expressão oral do CELU, cujos exemplos (láminas) 

constam no Cuadernillo, são, segundo a classificação de Bordón (2006, p. 232) 

do tipo: conversação guiada, semi-livre, situação na qual um avaliador treinado 

“conversa” com o candidato, podendo deste modo predizer funções, 

vocabulário e estruturas que serão utilizadas na conversa. É subjetiva e 

depende de um avaliador hábil.        

 

5.3 - Conclusão     

 Ao analisarmos as questões do CELU, observamos que as atividades 

propostas pelo exame apresentam características que são coerentes com a 

proposta de avaliar o candidato de acordo com o seu desempenho no uso da 

língua, através da realização de tarefas integradoras que ativam várias 

habilidades do aluno além do conhecimento da língua e na língua. 

 A abordagem utilizada pelo exame é a de tarefas a serem executadas 

pelos candidatos, apoiada na noção de gêneros discursivos, enfoque também 

recomendado inclusive na educação regular do Brasil.   

                                                           
46

 Não há a data de publicação neste manual, que foi distribuído como material de divulgação no posto 
de inscrição para o CELU, neste caso o Instituto Cultural Brasil-Argentina do Rio de Janeiro. 
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      O CELU possui o apoio do governo argentino, é elaborado 

por um grupo de universidades que aproveita o próprio resultado das 

avaliações para analisar o efeito retroativo que as mesmas causam no âmbito 

de ensino-aprendizagem de espanhol como língua estrangeira no país e 

também fora dele, como em especial o caso do Brasil, já que nosso país é o 

principal parceiro da Argentina na criação de exames de proficiência.   

 Brasil e Argentina, além de serem vizinhos, fazem parte de um mesmo 

grupo, o Mercosul, cujos tratados se ocupam de reciprocidade e de uma 

relação de intercâmbio de projetos, com reconhecimento entre os dois países 

de certificados e diplomas, em uma relação de parceria para o crescimento da 

região.   

  Os organizadores do CELU realizam periodicamente congressos nos 

quais são divulgados trabalhos de pesquisa sobre o exame e sobre o ensino 

aprendizagem de espanhol. Essa postura promove uma aproximação entre 

docentes e examinadores, com um aprofundamento de discussões e conceitos 

sobre o CELU e que podem observar o impacto das avaliações no ensino de 

espanhol como segunda língua e como língua estrangeira. Não é uma única 

voz que decide a elaboração do exame, visto que o próprio organizador do 

exame é um Consorcio entre universidades, e não uma instituição somente.      

 O poder do exame manifesta-se na exigência do certificado para 

atividades acadêmicas e profissionais. Os organizadores explicitam que 

esperam o impacto do CELU sobre materiais e o processo de ensino-

aprendizagem da língua aconteça – e fomenta a participação da comunidade 

da área para a chamada educação linguística (mencionada no subitem 5.1) e 

que faça parte da formação cultural dos alunos de Argentina e do Brasil.    

 Acreditamos que por não contar com uma estrutura de divulgação e 

organização como a da Espanha o CELU ainda é menos conhecido que o 

DELE, inclusive por alunos de ELE no Brasil. Como não observamos a 

solicitação deste certificado em anúncios de emprego, podemos dizer que há 

esse desconhecimento também por parte de empregadores, como donos de 

cursos livres de idiomas.   
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6 – Conclusão 

 

 Para conhecer os exames de proficiência de espanhol como língua 

estrangeira, foram utilizados conceitos da linguística aplicada sobre avaliação e 

políticas linguísticas.  Através desses conceitos, pudemos analisar a visão de 

língua subjacente aos exames e de que maneira, dentro do âmbito do espanhol 

como língua estrangeira, esses exames se posicionam dentro da macropolítica 

linguística de seus países de origem. 

 O espanhol, classificado como língua supercentral dentro da ecologia 

das línguas (Calvet 2004), tem experimentado, ao longo de mais de duas 

décadas, de um notável crescimento como LE.   

 A avaliação de proficiência tem características diferentes das avaliações 

de sala de aula, principalmente com relação à importância que ela adquire para 

a vida do candidato fora da escola, curso ou universidade. Vimos que muitos 

dos que procuram obter uma certificação dessa natureza o fazem por 

necessidade, geralmente por exigências acadêmicas ou profissionais.  

Ressaltamos que, embora o certificado de proficiência tenha sido solicitado por 

instituições de ensino para a contratação de professores de espanhol, essa 

solicitação é totalmente indevida, pois os próprios certificados informam que 

seu diploma não habilita seus candidatos a serem docentes e também porque 

a legislação brasileira não permite que pessoas sem licenciatura sejam 

professores da educação básica em nosso país.             

 A proficiência, que pode ser definida, no caso da língua estrangeira, 

como saber uma língua - e então o certificado obtido serviria para identificar em 

qual nível de conhecimento o candidato está – teve, ao longo dos anos, 

diversas conceituações, cujas diferenças, segundo Scaramucci (2000)  devem-

se à  falta de consenso sobre o que é saber uma língua.     

 Os exames escolhidos para nossa pesquisa foram o Diploma de Español 

Lengua Extranjera, o DELE, e o Certificado de Español Lengua y Uso, o CELU.  

O DELE, criado na Espanha na década de 1980, é um dos pré-requisitos de 

várias universidades espanholas para a admissão de alunos estrangeiros 
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(oriundos de países não-hispanófonos) e de muitas empresas multinacionais, 

que por terem a necessidade de que seus funcionários possam negociar 

utilizando-se para isso do idioma espanhol, exigem que  eles prestem este tipo 

de exame para que possam obter o certificado que garanta sua capacidade de 

comunicar-se em espanhol. O DELE é elaborado pela Universidade de 

Salamanca e organizado pelo Instituto Cervantes, órgão criado especialmente 

para a promoção e difusão do espanhol como língua estrangeira. A “equipe” de 

política linguística de ELE na Espanha conta ainda com a Real Academia de 

Española, cujas estratégias de “defesa” do idioma já geraram diversos conflitos 

com especialistas dentro e fora do país. Há ainda o Sicele, que é um sistema 

de certificação que pretende “certificar a qualidade dos certificados”, 

colocando-se acima de universidades e instituições de países de língua 

espanhola. Como vimos no capítulo 3, também não há informações claras 

sobre como funciona ou funcionará o Sicele.  

 Analisamos a prova do nível mais alto (são seis níveis de acordo com a 

escala de conhecimento utilizada pelo MCER) oferecido pela organização do 

exame. As escalas do MCER são parte de uma política de plurilingüismo no 

continente europeu (países da União Européia) e são compartilhadas pelos 

demais idiomas dos países do bloco. Como observamos no capítulo 4 de nosso 

trabalho, as atividades da prova do DELE são, em sua maioria, de 

característica estruturalista, e exigem mais conhecimento de gramática e 

vocabulário que de demonstrações de conhecimento relativo ao uso da língua. 

As atividades que avaliam a compreensão leitora e a compreensão auditiva 

solicitam basicamente que o candidato identifique, localize e descodifique os 

textos, para que possa encontrar a resposta correta dentre as opções 

oferecidas pela prova. No modelo analisado do nível C2 (antigo Superior) há 

inclusive uma atividade que solicita aos alunos que identifiquem os erros 

contidos em dois textos. Esses tipos de atividades demonstram que, para o 

DELE e para a política linguística da qual ele faz parte, o conhecimento da 

língua como sistema ainda está em primeiro lugar no processo de 

aprendizagem de ELE.   

 Sua esfera de influência está principalmente nos materiais didáticos de 

ELE, pois muitos fazem conexões com os tipos de atividades solicitados nas 
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provas, com a alegação de preparar os alunos para a obtenção de tais 

diplomas. Também há vasta publicação de materiais e de cursos específicos 

para a preparação para o DELE.  

 Não encontramos muitas informações sobre o DELE além das 

publicadas em materiais do Instituto Cervantes (como o Manual para 

Examinadores) e das que estão na página dos exames na Internet. Na ocasião 

da polêmica no Brasil sobre o Acordo MEC – IC também não foram dadas 

maiores explicações sobre a função do DELE no acordo em uma reunião com 

representantes do MEC e representantes de universidades e de associações 

de professores para esclarecimentos.  

 Dada a importância para a vida de muitos candidatos que fazem o 

DELE,  este hermetismo do IC sobre o exame impede o debate e a troca de 

idéias , desde esclarecimentos sobre os motivos que levam os elaboradores a 

preferirem este tipo de questão até a pesquisa sobre o impacto (McNamara 

2000) causado pela prova no ensino-aprendizagem de ELE.   

 O segundo exame analisado, o CELU, criado na Argentina em 2004, 

também é um dos pré-requisitos para o ingresso em universidades argentinas 

(para alunos de países não-hispanófonos) e também já é exigido por  

empresas e órgãos estatais, especialmente no Brasil. O CELU é elaborado e   

organizado por um Consórcio Inter-universitário,  orgão criado especialmente 

para a criação do certificado de espanhol como língua estrangeira. A equipe do 

Consórcio, que no momento de sua criação contava com as Universidades de 

Buenos Aires, de Córdoba e do Litoral hoje é composta por inúmeras 

universidades argentinas. A criação do CELU está ligada ao posicionamento da 

Argentina no campo do ensino de espanhol como língua estrangeira e também 

como segunda língua, motivo pelo qual o campo se chama ELSE neste país. 

Argentina e Brasil fazem parte do mesmo bloco regional – o Mercosul – e têm 

em seus certificados de proficiência um projeto prolífico de colaboração na 

elaboração de estratégias de ensino e pesquisa de seus idiomas – espanhol e 

português – como línguas estrangeiras e também sobre a elaboração e 

reconhecimento mútuo de seus diplomas de proficiência. Há também o desejo  

de afirmar o espanhol da Argentina e o português do Brasil como legítimos 
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idiomas e não como variantes exóticas de uma língua europeia no cenário 

internacional (SCHLATTER, 2009). Analisamos o modelo de prova do CELU (a 

mesma prova é aplicada para todos os candidatos) oferecido pelos 

organizadores do exame. A divisão por níveis é feita através de um ponto de 

corte determinado pelo Consórcio. São classificados três níveis, Básico, 

Intermediário e Avançado, mas somente dois recebem certificados: o 

Intermediário e o Avançado. 

  Como observamos no capítulo 5 de nosso trabalho, as atividades da 

prova do CELU são baseadas na noção de gêneros, avaliadas através do 

cumprimento de tarefas, e exigem o conhecimento do uso da língua e também 

de conhecimento sobre a língua, tudo a serviço da execução da atividade 

solicitada. As atividades propostas integram as destrezas (compreensão leitora, 

expressão escrita, compreensão auditiva e expressão oral). Esses tipos de 

atividades demonstram que, para o CELU e para a política linguística da qual 

ele faz parte, o conhecimento do uso da língua está em primeiro lugar no 

processo de aprendizagem de ELSE, visão compartilhada pelo exame de 

proficiência de português como língua estrangeira, o Celpe-Bras.  

   O Consórcio responsável pelo CELU organiza encontros (os Coloquios) 

nos quais a participação aos docentes é aberta e a análise do CELU e do seu 

impacto na sala de aula e como avaliação são discutidos pelo grupo. Os 

trabalhos apresentados nesses encontros estão disponíveis na página do 

exame na Internet. Não há, até o momento, publicações de materiais didáticos 

preparatórios para o CELU (ou que tenham usado o nome do certificado em 

seu título). 

 Após a análise de todos os elementos relacionados aos exames, 

podemos concluir que os certificados de proficiência são grandes bandeiras 

das políticas linguísticas de seus países, especialmente por serem solicitados 

por setores que não estão ligados ao ensino de língua, e sim pela necessidade 

do uso da mesma. Se uma empresa ou universidade confia no certificado de 

determinada instituição para dizer se seu funcionário ou aluno está apto para 

comunicar-se naquela LE em questão, ela alcança uma importância muito 

grande na sociedade, a ponto de provocar uma mudança de status na vida 
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acadêmica/profissional do candidato. Por esse motivo, sua visão de língua 

pode provocar um efeito retroativo na confecção de materiais didáticos e 

também pode interferir no trabalho do professor de ELE, que, por pressão 

deste mercado, pode ter que adotar uma forma de lidar com o processo de 

ensino-aprendizagem mais relacionada à política do líder do mercado de 

materiais de ELE que à realidade do grupo de alunos para o qual trabalha. 

 Conhecer as políticas linguísticas dos países com os quais o Brasil está 

relacionado, aqui em nosso caso, ao ensino de ELE, é a maneira que temos de 

avaliar o que é melhor para nosso trabalho no país. Assim poderemos 

questionar, debater, adaptar, recusar ou aceitar “produtos” externos sem 

prejuízo para nossa realidade de ELE.     
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