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RESUMO 

Este trabalho versa sobre a análise linguística em contexto de ensino e avaliação de língua 

portuguesa como segunda língua. Nesta pesquisa tem-se como objeto de estudo as provas da 

avaliação de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, Celpe-Bras. O principal 

propósito deste trabalho consistiu em pesquisar e aferir, por meio de um recorte dos exames 

realizados, se há correspondência entre os documentos que regem as avaliações e as próprias 

provas realizadas pela instituição e qual conceito de aquisição de língua está atrelado ao 

método disposto por estas. Como resultados, a pesquisa sinaliza a indispensabilidade na 

modificação do pensamento docente quanto ao trato dos conteúdos da prova para as quais se 

preparam os examinandos do Celpe-Bras, sendo a ausência deste importante processo o 

possível fundamento da dificuldade que muitos afirmam sofrer ao realizar as provas de 

proficiência em português.  

PALAVRAS-CHAVE: Celpe-Bras; Proficiência em língua portuguesa; Ensino de segunda 

língua. 

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa apresentada neste relatório está vinculada ao Grupo de Estudos e Pesquisas 

em Linguística Aplicada e Discurso – LADI, cadastrado no Diretório de Grupos de Pesquisa 

do CNPq, liderado pela professora Fernanda Dias de Los Rios Mendonça (UFAM/PPGL), 

cujos trabalhos desdobram-se na investigação e elaboração de propostas acerca do ensino da 

língua materna nos diferentes segmentos de ensino no país, na formação inicial e continuada 

docente, na análise e elaboração de materiais didáticos e na análise de currículos. 
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Inserida nesse contexto de estudos mais amplos, desdobra-se na investigação das 

avaliações elaboradas e aplicadas pelo CELPE-BRAS (Objetivo Geral), orientada pelo 

objetivos seguintes objetivos específicos: (1) identificar quais são os critérios que 

orientam sua elaboração; (2) apreender a perspectiva de ensino da língua portuguesa 

como segunda língua subjacente às avaliações e, por fim, (3) verificar o conceito de 

proficiência envolvido nessa avaliação. 

Embora o objeto central de análise sejam as avaliações, realizou-se um estudo 

preliminar dos documentos que estão diretamente vinculados ao ensino de LP na educação 

básica, bem como a análise de documentos essenciais para o entendimento do CELPE-BRAS 

enquanto entidade elaboradora das avaliações. Entendemos ser essa etapa de análise 

fundamental, uma vez que as orientações contempladas nesses documentos norteiam o 

entendimento tanto da organização estrutural quanto teórica e ideológica dos testes de 

proficiência. 

Esse procedimento, embora não proposto no projeto inicial da pesquisa, fez-se 

necessário em razão da perspectiva metodológica adotada para a realização da mesma, que 

considera imprescindível a consideração de tudo o que envolve a produção do dado de 

análise, tanto imediatamente, quanto em uma dimensão mais ampla. Deste modo, neste 

relatório final apresentamos a análise das avaliações e o que foi previamente apreendido dos 

documentos estudados e discutidos no decorrer da pesquisa e subsidiaram a análise posterior 

daquelas. 

Vale ratificar a relevância da consideração desses documentos como dados periféricos 

da pesquisa, uma vez que a análise dos dados centrais deram-se por meio de um diálogo com 

as propostas que os subsidiam. Tal procedimento metodológico consiste na perspectiva 

arquitetônica e dialógica proposta por Bakhtin (2010) na obra Estética da Criação Verbal em 
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texto no qual o filósofo aborda a especificidade das pesquisas em ciências humanas, 

apontando a necessidade de considerar para o escopo da pesquisa todo o contexto que engloba 

a produção discursiva materializada em um determinado texto. 

Em consonância com a perspectiva metodológica mencionada no parágrafo anterior, 

entendemos que as avaliações que constituem dados centrais deste estudo materializam, em 

sua estrutura, nos conteúdos que contemplam e na maneira como as questões estão 

formuladas, uma diretriz de ensino e de linguagem, bem como uma concepção específica 

acerca do que seja ter proficiência na língua. Essa compreensão do dado central de análise 

como discurso materializado norteou o encadeamento de pesquisa percorrido. 

Deste modo, nessa pesquisa, foram realizadas leituras, estudos e fichamentos de textos 

teóricos acerca da perspectiva de ensino atualmente defendida, do entendimento de língua 

como interação, fundamental para este trabalho. Foram também realizados encontros para 

tratar sobre o material estudado, por meio de leitura, análise e discussão dos documentos que 

fundamentaram a análise das avaliações e, por fim, procedeu-se a análise efetiva das 

avaliações cujos resultados são apresentados neste relatório final. 

O presente documento encontra-se organizado em três partes. O primeiro capítulo trata 

da perspectiva interacional e subdivide-se em duas etapas: na primeira, focaliza a perspectiva 

de linguagem nas orientações vigentes para o ensino da língua portuguesa na educação básica; 

na segunda, apresenta com mais detalhes a abordagem metodológica da pesquisa vinculada, 

também, à mesma concepção. Por sua vez, o segundo capítulo vai ser baseado em dados do 

corpus por esse projeto estudado e tem duas subdivisões, na primeira são apresentadas 

informações importantes das avaliações e no segundo tópico fala-se do contexto histórico bem 

como de sua implementação no Brasil. Já o terceiro capítulo dá conta das dimensões maiores 

em que se inserem os dados centrais e que, portanto, compõem, pela perspectiva aqui adotada, 
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a análise das avaliações. Esse capítulo subdivide-se em três partes e todas elas convergem 

para um entendimento mais aprofundado do Celpe-Bras. Por fim, são apresentadas, nas 

Considerações as deliberações da pesquisa com base nos objetivos que norteiam essa pesquisa 

expressos. 

  

1. Linguagem como Interação  

  

Neste capítulo pretendemos discorrer sobre o ensino de língua pela abordagem 

interacional, sobre os resultados positivos alcançados em relação ao aprendizado dos 

discentes por meio dessa abordagem, bem como sobre algumas práticas de ensino. Temos 

como base teórica leituras de Bakhtin, Geraldi, Franchi, Mendonça. Utilizamos alguns 

conceitos trabalhados por esses autores como, por exemplo, o de dialogismo (BAKHTIN, 

2010 [1979]), de gramática (FRANKIN, 2006) e de prática de análise linguística (PAL) 

(GERALDI, 2011), (MENDONÇA, 2006) para fundamentar o nosso entendimento sobre 

como deve se dar o ensino de língua.  

No Brasil, essas teorias são legitimadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de 

Língua Portuguesa (doravante PCN) (BRASIL, 1998) e outros documentos posteriores que 

orientam o ensino dessa disciplina na educação básica subsidiado em pressupostos tratados 

pelos autores acima citados e de outros, fundamentando uma metodologia de ensino que dê 

conta de promover o desenvolvimento das capacidades necessárias ao uso apropriado da 

língua em diferentes relações e contextos sociais.  

 Na seção a seguir, trataremos, brevemente, da abordagem de ensino da língua materna 

contemplada nos documentos supramencionados, defendidos atualmente no âmbito da 
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Linguística Aplicada no Brasil. A inclusão dessa questão no escopo deste relatório justifica-se 

pelo fato de o objeto central de análise da pesquisa estar inserido nessa perspectiva de ensino. 

 

 

1.1 Ensino de Língua Portuguesa: nova abordagem 

 

A partir desta seção, iremos tratar do deslocamento do objeto de ensino em sala de 

aula e de como esse fato alterou o processo de ensino e aprendizagem do Português. Essa 

modificação deu-se a partir da observação de resultados negativos em avaliações que visavam 

o ingresso a universidades, realizadas por alunos recém-egressos das escolas brasileiras. 

Desde então, muito se tem discutido sobre a questão e muitas propostas de ensino tem surgido 

com o intuito de auxiliar o professor que deseja desenvolver uma ação pedagógica que 

ofereça ao aluno a possibilidade de descobrir como a língua funciona como um instrumento 

para as atividades sociais em qualquer esfera. 

O domínio do uso da gramática normativa é considerado pela perspectiva mais 

tradicional de ensino como a melhor abordagem para a aquisição de uma língua natural. Essa 

concepção de linguagem considera que para se falar e escrever de acordo com a norma padrão 

da língua é suficiente recorrer ao manual do bem falar e escrever da língua portuguesa, a 

gramática normativa. Entretanto, tornou-se já evidente que o conhecimento das classificações 

morfossintáticas de uma determinada língua não implica, necessariamente, que o falante vá 

conseguir se expressar de forma mais efetiva nessa língua. 
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De acordo com estudos advindos da denominada 1Virada Pragmática, iniciou-se uma 

série de acontecimentos que culminaram na mudança do olhar sobre o ensino da Língua 

Portuguesa. A partir de então, a abordagem defendida para o desenvolvimento dessa 

disciplina curricular pauta-se no uso e na relação com o contexto em que o texto encontra-se 

inserido. Nessa diretriz, deve-se procurar desenvolver, no aluno, competências e habilidades 

que o permitam ser capaz de interagir socialmente, lançando mão das múltiplas possibilidades 

que o domínio da língua lhe proporciona, já que  

 

A língua é ao mesmo tempo um sistema de valores que se opõem uns 

aos outros e um conjunto de convenções necessárias adotadas por uma 

comunidade linguística para se comunicar. Ela está depositada como 

produto social na mente de cada falante de uma comunidade, que não 

pode nem criá-la, nem modificá-la. Assim delimitada, ela é natureza 

homogênea. (SILVA e KOCH, 1983, p.8) 

 

Como aponta Geraldi (2011), a língua só existe no jogo que se joga em sociedade e 

todos estão sujeitos, a cada momento de sua vida social, a jogar esse jogo que a cada situação 

pode desencadear respostas e movimentos resultantes das relações a que se submetem os 

interlocutores, falantes em conversa.  É nessa interação que se funda a prática de ensino com 

base na concepção de língua como interação, pois é por meio dela que esses jogos são criados 

e respondidos, estabelecendo relações e compromissos que só podem existir por meio do uso 

efetivo da linguagem e não apenas em suposições irreais.   

 
Estudar a língua é, então, tentar detectar os compromissos que se 

criam por meio da fala e as condições que devem ser preenchidas por 

um falante para falar de certa forma em determinada situação concreta 

de interação. Dentro de tal concepção, já é suficiente fazer tipologia 

entre frases afirmativas, interrogativas, imperativas e optativas a que 

estamos habituados, segundo manuais didáticos ou gramáticas 

                                                             
1 Virada pragmática foi uma série de estudos e discussões baseados nas pesquisas de Humboldt. Nelas 

o autor mostrava que os estudiosos da linguagem deveriam perceber fatores filosóficos e linguísticos 

como um formador dos elementos que podem influenciar a produção dos atos de fala dos indivíduos.  
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escolares. No ensino da língua, nessa perspectiva, é muito mais 

importante estudar as relações que se constituem entre os sujeitos no 

momento em que falam do que simplesmente estabelecer 

classificações de denominar os tipos de sentenças. (GERALDI, 2011, 

p. 42)  

 

Podemos observar falhas no resultado da abordagem tradicional que dá mais 

importância a textos escritos em épocas que pouco interessam e nada dizem aos alunos. Ora, 

promover reflexões sobre as mudanças de sentido geradas a partir das escolhas de 

determinados vocábulos ou determinadas estruturas sintáticas pode fazer muito mais sentido 

aos alunos do que as regras pré-determinadas e sem reflexão ditadas nas gramáticas 

normativas, como menciona Mendonça: 

 

Neste sentido, sabe-se que os objetos de ensino são (re)agrupados de 

acordo com a dinâmica das relações sociais, das quais toma parte a 

escola. No contexto contemporâneo, em que o princípio da 

aprendizagem por/para competências tem dominado as discussões das 

diversas áreas do saber, a listagem clássica de conteúdos como base 

das propostas curriculares tem sido desprestigiada em relação à 

aprendizagem por situações-problema, significativas para a vida do 

aluno, em que competências e habilidades diversas devem ser 

acionadas/desenvolvidas. A apreensão dos conteúdos, nesse caso, 

assume um papel secundário em relação aos novos objetivos de 

aprendizagem postos. (MENDONÇA, 2006, p. 1719) 

 

Defende-se assim uma nova visão de ensino de Língua Portuguesa que, segundo 

Geraldi (2011), deve ter como consequência uma alteração na atual conjuntura do ensino de 

língua portuguesa. 

Nesse sentido, a alteração da situação atual do ensino da língua 

portuguesa não passa apenas por uma mudança nas técnicas e nos 

métodos empregados na sala de aula. Uma diferente concepção de 

linguagem constrói não só uma nova metodologia, mas principalmente 

um novo “conteúdo” de ensino. (GERALDI, 2011, p. 45)  
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Devido às ideias difundidas na Virada Pragmática, houve não só uma mudança de 

pensamento quanto ao ensino de língua portuguesa, mas também uma mudança no objeto de 

estudo em sala de aula. A partir de então, passou-se a fazer uso do texto como a unidade 

básica de ensino, pois é nele que o aluno pode verificar os jogos de interesses presentes nas 

situações diárias a que eles se submetem. Nesse contexto, a gramática normativa deve 

desempenhar o papel fundamental de ser subsídio linguístico no auxílio de uma comunicação 

efetiva, mas não ser a meta final do ensino da língua. Dessa forma, será alcançado o objetivo 

que os PCN pontuam como produto do ensino durante os anos escolares da criança e do 

adolescente, a execução do papel de cidadão aos alunos, conferindo-lhes os meios necessários 

para desempenharem as funções que lhes forem solicitadas em convívio social.  

 

Assim, um projeto educativo comprometido com a democratização 

social e cultural atribui à escola a função e a responsabilidade de 

contribuir para garantir a todos os alunos o acesso aos saberes 

linguísticos necessários para o exercício da cidadania. (BRASIL, 

1998, p. 19) 

 

 Entretanto, essa mudança não deve se dá apenas na nomenclatura da abordagem 

utilizada em sala de aula. Trata-se de abandonar antigos hábitos propagados como o único 

detentor de bons resultados. Sabemos que a língua está em constante modificação e, por tanto, 

uma avaliação que acompanhe o progresso das habilidades e competências adquiridas pelos 

discentes mostra-se necessário como processo avaliativo em substituição ao método de 

avaliação tradicional. 

As avaliações não devem ser baseadas em manuais didáticos que apenas mesuram o 

domínio da metalinguagem dos alunos. Sendo assim, o docente pode optar por exercícios e 

atividades epilinguísticas que permitam uma visão mais ampla do desenvolvimento do aluno. 
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Um exemplo de atividade, em uma esfera menor, é a produção em conjunto de 

significados para as palavras que estão sendo utilizadas em um determinado contexto, ou seja, 

promover no aluno a oportunidade de intuir sobre como, por que e com que finalidade os 

elementos que compõem sua gramática são escolhidos em detrimento de outros. Em maior 

escala, e já se ancorando na fruição textual, propiciar a leitura de textos mais densos sem a 

pretensão de realizar provas ou fichas de leitura que comprovem a realização da atividade, 

mas sim despertar o interesse em ler e discutir os textos estudados. 

A produção oral concomitantemente à produção escrita deve ser realizada 

acompanhando a realidade dos alunos, com temas propostos que ofereçam a eles o impulso 

para a realização das atividades e, sempre que possível, a avaliação deve se dar como 

processo contínuo, considerando essas atividades e não como produto final do processo de 

ensino, cuja meta consiste na obtenção de notas por parte do estudante. Nessa diretriz, o texto 

produzido pelo aluno é retomado até que seu resultado alcance o fim comunicativo a que se 

destina.  

Determinada por acontecimentos históricos das abordagens sofridas pelo ensino da 

língua portuguesa no Brasil, a abordagem de ensino interacional surgiu como uma busca por 

melhorar os resultados dos alunos recém-formados na educação básica brasileira, assim como 

seu desempenho nas atividades cotidianas e de ofício. Outro fator importante é que, por meio 

da abordagem discorrida na seção anterior, a capacidade de desenvolvimento linguístico para 

desempenho de funções sociais é exponencialmente mais nítida.  

A difusão dessa nova abordagem de ensino deu-se através de obras imprescindíveis de 

alguns autores. A seguir, discorreremos sobre como essa pesquisa subsidia-se em alguns 

desses teóricos que promoveram e sustentaram a base do ensino interacional, cuja perspectiva 

orienta a análise dos dados centrais. 
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1.2 Perspectiva Arquitetônica da Pesquisa 

Nessa seção, trataremos da perspectiva metodológica fundada em alguns conceitos da 

teoria bakhtiniana importantes para a orientação da pesquisa, como “dialogismo”, “dimensão 

cronotópica”, dentre outros. Como já citado anteriormente, este trabalho está voltado para a 

análise da avaliação do Celpe-Bras, com base no conceito de Prática de Análise Linguística 

(PAL) e baseado também na concepção de língua como lugar de interação.  

A língua é um meio de interação entre sujeitos de uma sociedade, de uma cultura. 

Como dissociar a língua de seu momento de produção? A língua é o produto de muitos 

elementos socioculturais. É fundamental para a apreensão dos sentidos de um texto, a 

consideração das circunstâncias a que o indivíduo estava exposto, a intenção que orientou a 

produção de seu discurso e as diferentes orientações que o constituem. O conceito de 

cronotopo, criado por Bakhtin, compreende uma noção de espaço-tempo ao qual o discurso 

está vinculado e que, por essa vinculação, interfere na sua composição.  

Além do conceito de cronotopo, o conceito de dialogismo também é fundamental para 

a compreensão dos procedimentos definidos para a realização desta pesquisa. Segundo essa 

perspectiva dialógica, todo o discurso constitui-se de diferentes vozes advindas de diferentes 

instâncias sociais e ideológicas. Este aspecto dialógico permite que identifiquemos 

orientações distintas em embates numa mesma composição textual. 

De acordo com Bakhtin, o produtor de um enunciado não é apenas uma só pessoa. 

Nesse sentido, o enunciador é um refrator de discursos que atravessam seu discurso, sendo 

sua fala o resultado de muitas vozes que convergem na produção textual, escrita e oral de uma 

só pessoa. Esse fenômeno ocorre inconscientemente e a mistura de orientações impressas na 

fala parece resultar em uma composição homogênea, devido à criação de um novo sentido e 

da conversa que esses discursos passam a conceber na voz de seu novo produtor. Por isso, a 
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preocupação desta pesquisa em pensar a língua e suas muitas vozes propagadas em um 

discurso que se materializa nas avaliações, dados centrais deste estudo. 

Assim como o conceito de dialogismo acima tratado, Bakhtin discorre sobre as esferas 

discursivas. A todo instante estamos propensos a jogos de interesses, e a cada relação uma 

nova situação é posta em evidência sob circunstâncias diversas. A cada espaço 

institucionalmente definido na sociedade o autor denomina como esferas discursivas. 

Portanto, nossos textos apresentam propósitos, elementos desencadeadores e receptores 

diferentes. Nenhum texto irá se repetir mas, ainda assim, encerra múltiplas vozes dialógicas 

em si, cada uma das quais advindas de esferas sociais específicas. Importando, para o escopo 

desta pesquisa, a consideração da esfera educacional em que os dados de análise estão 

inseridos. 

Apresentadas as especificidades metodológicas da pesquisa, trataremos no capítulo 

subsequente da dimensão cronotópica das avaliações a serem analisadas. 

 

2. Celpe-Bras: dimensão cronotópica dos dados 

Na seção seguinte, retomaremos brevemente o percurso histórico do Celpe-Bras, 

dimensão cronotópica maior das avaliações que constituem objeto de análise principal desta 

pesquisa. Esse retorno temporal deve-se ao aporte teórico usado neste trabalho, na concepção 

de pesquisa em ciências humanas proposta por Bakhtin e dela decorre todo o subsídio teórico 

da presente pesquisa. Bakhtin defende que para que seja feita uma pesquisa com a abordagem 

interacional não basta somente analisar os dados recolhidos, mas tomá-los em conjunto com 

um estudo das circunstâncias em que foram produzidos os referidos materiais. Portanto, 
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justificamos nosso retrocesso como uma tentativa de obter uma orientação mais adequada dos 

dados, avaliações do Celpe-Bras, sendo esse o objetivo final desta pesquisa. 

 

2.1 O Celpe-Bras 

O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros – Celpe-Bras é 

direcionado a estudantes estrangeiros que pretendem ingressar em alguma instituição 

Universitária brasileira, verificando se suas habilidades acadêmicas poderão ser 

desempenhadas de maneira satisfatória. A prova é aplicada no Brasil e também em outros 

países falantes da língua portuguesa com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. No 

Brasil, essa é a única prova oficial que confere a certificação de desempenho proficiente em 

língua portuguesa.   

A avaliação afere os níveis de proficiência em quatro classificações: intermediário, 

intermediário superior, avançado e avançado superior. Para tanto, as provas são subdivididas 

em duas etapas: a prova escrita e a prova oral. Assim sendo, para que o candidato alcance a 

certificação deve obter um bom desempenho na compreensão oral e escrita e também na 

produção oral e escrita. São estes os parâmetros de cada classificação:  

 

No Nível Intermediário é conferido ao examinando que evidencia um 

domínio operacional parcial da língua portuguesa, demonstrando ser capaz de 

compreender e produzir textos orais e escritos sobre assuntos limitados, em 

contextos conhecidos e situações do cotidiano; trata-se de alguém que usa 

estruturas simples da língua e vocabulário adequado a contextos conhecidos, 

podendo apresentar inadequações e interferências da língua materna e/ou de 

outra(s) língua(s) estrangeira(s) mais frequentes em situações desconhecidas. 

No Nível Intermediário Superior é conferido ao examinando que preenche as 

características descritas no nível Intermediário. Entretanto, as inadequações e 

as interferências da língua materna e/ou de outra(s) língua(s) estrangeira(s) na 

pronúncia e na escrita devem ser menos frequentes do que naquele nível. 

No Nível Avançado é conferido ao examinando que evidencia domínio 

operacional amplo da língua portuguesa, demonstrando ser capaz de 
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compreender e produzir textos orais e escritos, de forma fluente, sobre 

assuntos variados em contextos conhecidos e desconhecidos. Trata-se de 

alguém, portanto, que usa estruturas complexas da língua e vocabulário 

adequado, podendo apresentar inadequações ocasionais na comunicação, 

especialmente em contextos desconhecidos. O examinando que obtém este 

certificado tem condições de interagir com desenvoltura nas mais variadas 

situações que exigem domínio da língua-alvo.  

No Nível Avançado Superior é conferido ao examinando que preenche todos 

os requisitos do nível Avançado; porém, as inadequações na produção escrita 

e oral devem ser menos frequentes do que naquele nível. (MANUAL DO 

EXAMINANDO – CELPE-BRAS, 2013) 

  

A prova escrita tem duração de 3 (três) horas e a prova oral tem a duração de 20 

(vinte) minutos. Na primeira etapa, há questões motivadoras visando o desenvolvimento da 

escrita e a conferência dos conhecimentos da gramática normativa do português pelo 

candidato, tendo uma questão que envolve compreensão oral e produção e duas outras que 

envolvem leitura e produção oral de forma integrada. Na segunda etapa, é dado ao aluno um 

enunciado que pretende impulsionar o candidato à argumentação, a fim de verificar a 

capacidade do mesmo em versar sobre o tema proposto, analisando aspectos morfossintáticos 

e a adequação da linguagem conforme a situação de comunicação e os conhecimentos gerais 

sobre temas sócio-culturais brasileiros. 

Os critérios avaliativos da referida prova propõe uma análise do desenvolvimento do 

indivíduo e, portanto, dialogam com a perspectiva de ensino que prevê a avaliação continuada 

e não um produto final medidor de conhecimento. Segundo o manual do examinado, 

disponível no site do INEP, a avaliação possui os seguintes critérios avaliativos: 

 

 O desempenho do examinando é avaliado de forma global nas tarefas, da 

Parte Escrita, e na interação, da Parte Oral. A obtenção do certificado está 

condicionada ao equilíbrio entre o desempenho na Parte Escrita e na Parte 

Oral, isto é, mesmo apresentando um desempenho avançado na Parte Oral, 

caso o examinando não alcance um desempenho de nível intermediário (nível 

mínimo para certificação) na Parte Escrita, ele não obterá certificação. Como 

o objetivo do Celpe-Bras é certificar a proficiência em língua portuguesa em 

Manual do Examinando – Versão Eletrônica Simplificada Celpe-Bras todas 
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as habilidades de forma integrada, não há cálculo de média entre as notas da 

Parte Escrita e da Parte Oral. Para obter o Certificado Avançado, por 

exemplo, o examinando deve alcançar esse nível em ambas as partes do 

Exame. A nota final geral do examinando é definida pela menor nota entre a 

nota final da Parte Escrita e a nota final da Parte Oral. De acordo com a nota 

final geral obtida, o examinando será classificado nos seguintes níveis de 

proficiência:  

Nível Pontuação Obtida 

Sem Certificação 0,00 a 1,99 

Intermediário 2,00 a 2,75 

Intermediário Superior 2,76 a 3,50 

Avançado 3,51 a 4,25 

Avançado Superior 4,26 a 5,00 

A diferença entre os níveis espelha a qualidade do desempenho nas tarefas de 

compreensão e produção textual (oral e escrita) em três aspectos: adequação 

ao contexto (cumprimento do propósito de compreensão e de produção, 

levando em conta o gênero discursivo e o interlocutor), adequação discursiva 

(coesão e coerência) e adequação linguística (uso adequado de vocabulário e 

de estruturas gramaticais). (MANUAL DO EXAMINANDO – CELPE-

BRAS, 2013) 

 

2.2 Implantação e História do Celpe-Bras 

O projeto de uma prova de proficiência que medisse os conhecimentos daqueles 

alunos que buscavam saber o seu nível de conhecimento em língua portuguesa foi iniciado em 

uma reunião em Brasília, promovida pelo MEC em junho de 1993. Os seis professores 

envolvidos no projeto já trabalhavam com o ensino de português como língua adicional. 

Durante 180 dias foi solicitado um teste piloto para verificar a viabilidade do projeto, sendo o 

prazo prorrogado até que fossem realizados testes modelos e pesquisas que subsidiariam o 

projeto. A prova foi aplicada pela primeira vez no Brasil em 1998. A princípio as provas eram 

produzidas pelos professores que organizaram as primeiras reuniões que culminaram na 

organização da avaliação. 

Com a crescente demanda e até exportação das avaliações para outros países falantes 

da língua portuguesa, os até então idealizadores e produtores do Celpe-Bras buscaram outra 
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maneira de produzir as provas em maior escala. Por isso, desde o segundo semestre de 2009, o 

responsável pela produção das provas passou a ser o Instituto nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

A priori, o intuito a partir da criação deste exame era proporcionar oportunidades de 

uso da língua efetivos para os discentes. Na época, era predominante ainda o uso estruturalista 

de ensino de Língua Adicional praticada no Brasil e havia uma preocupação com a falta de 

uma avaliação que proporcionasse certificação de proficiência de língua portuguesa para 

estrangeiros. Para alcançar o objetivo de um desenvolvimento cognitivo significativo do aluno 

em relação à avaliação, toda a equipe envolvida recebia treinamento específico, examinadores 

e professores. Com o passar dos anos e com a expansão das unidades examinadoras, o INEP 

passou a assumir o compromisso com a preparação dos envolvidos no exame. Uma vez a cada 

ano era enviado então um representante da equipe para cada unidade avaliadora, a fim de 

repassar todos os procedimentos e esclarecer possíveis dúvidas quanto à realização do exame. 

O trabalho coletivo sempre foi priorizado no exame, razão pela qual eram realizados 

mutirões na sede do exame, em Brasília, para a correção das provas, diminuindo assim as 

divergências entre os resultados e possibilitando maior participação dos agentes de cada 

unidade avaliativa até então existentes. Com os cursos de formação de professores oferecidos 

pelo MEC muitas outras unidades foram surgindo, não apenas no Brasil. Atualmente, há 80 

postos aplicadores ao redor do globo terrestre, sendo 25 postos no Brasil, 7 na África, 4 na 

América Central, 9 na América do Norte, 23 na América do Sul, 6 na Ásia, 14 na Europa e 1 

posto no Oriente Médio. 

 

Brasil – 27 
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Instituições Quantitativos 

Universidades Federais 21 

Universidades Estaduais 2 

Universidades Privadas 4 

Exterior – 65 

Instituições Quantitativos 

 Centros culturais 20 

Universidades 30 

Institutos 7 

Fundação Cultural 1 

Escolas de Línguas 7 

Fonte: Quadro produzido pelo autor com base nos dados disponíveis em: 

<http://portal.inep.gov.br/postos-aplicadores>. 

 

A avaliação procurou sempre manter-se fiel aos seus objetivos, mesmo sofrendo 

muitas modificações externas e outras tantas problemáticas, como a infra-estrutura, que se 

refletiram, algumas vezes, de forma negativa no transcorrer de seus anos de existência. As 

avaliações têm-se mantido sempre com o intuito de promover no aluno ferramentas para 

auxiliar na compreensão de seu desenvolvimento na língua portuguesa. 

Conforme elucidado em breve histórico disponível no site 

http://www.ufrgs.br/acervocelpebras, que contém muitas informações da avaliação, as 

questões são construídas com base numa abordagem de ensino que prioriza as práticas de uso 

http://www.ufrgs.br/acervocelpebras
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da linguagem, através de gêneros do discurso e de conhecimentos linguísticos, textuais e 

discursivos que promovam um desempenho amplo das competências que envolvem o 

domínio da língua portuguesa pelos sujeitos. 

 

2.3 Outros olhares sobre o Celpe-Bras 

Assim como essa pesquisa, há outros estudos anteriores que tiveram a preocupação de 

analisar, sob diversas justificativas, o Celpe-Bras. Nesta seção, discutiremos sobre a 

contribuição de alguns deles em relação ao conhecimento à criação e à aplicação do teste de 

proficiência a que nos referimos aqui. Há também artigos que discorrem sobre a metodologia 

empregada nas avaliações e como esse resultado reflete no ensino-aprendizagem do 

estrangeiro que pretende obter a língua portuguesa como Língua adicional, ou segunda língua. 

É notável o crescente interesse que estrangeiros tem mostrado em aprender a língua 

portuguesa como língua adicional. Isso aponta para vários fatores, dentre eles a presença do 

Brasil no 2BRICS e, consequentemente, o interesse econômico despertado pelo país. Outro 

fator consiste em acordos internacionais estabelecidos com Brasil que permitem a estrangeiros 

a possibilidade de cursar uma graduação em universidades brasileiras. Rottava e da Silva 

(2011) citam outros possíveis agentes motivadores para a atração do português como língua 

adicional: 

 

As razões por estarem aprendendo o português são bastante 

diversificadas, as quais incluem: motivos pessoais e relacionamentos 

(para grande parte dos aprendizes), estudos, viagens, interesses 

culturais, para falarem com amigos, porque acham a língua ‘bonita’, 

dentre outras. A experiência diversificada que tais aprendizes têm de 

aprender línguas torna-os ‘aprendizes experientes’, o que pode ser 

                                                             
2 BRICS é um acrônimo que se refere aos países fundadores de um grupo político de cooperação. Fazem parte 

deste grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
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evidenciado nas crenças de aprendizagem que eles trazem consigo 

(ROTTAVA E DA SILVA, 2011). 

 

 Tais motivações impulsionaram a criação de uma avaliação que fosse capaz de 

conferir uma certificação de proficiência em língua portuguesa e que pudesse contribuir para a 

formação intercultural dos indivíduos interessados. Nela, o conceito segue uma abordagem 

interacional da língua. Para tanto, a avaliação deveria ser realizada de forma diferenciada, 

com propósito divergente e distanciando-se da validade, como explica Henning, citado pela 

professora Matilde Scaramucci:  

Validade em geral refere-se à adequação de um teste ou de algum de 

seus componentes como uma medida do que esse teste deve medir. 

Um teste é válido na medida em que mede o que deve medir. Assim, o 

termo válido, quando usado para descrever um teste, deve geralmente 

vir acompanhado pela preposição “para”. Qualquer teste, dessa forma, 

pode ser válido para alguns propósitos, mas não para outros. (Henning 

1987 apud Alderson et al., p. 89) 

 

 O conhecimento não deve ser tratado como algo a ser medido e seu resultado algo 

irrevogável. Ter conhecimento é saber utilizar o que se sabe da melhor forma possível e a 

avaliação deve se concentrar na observação desta capacidade cognitiva. É nessa perspectiva 

que se estabelecem as provas dos Celpe-Bras. A avaliação individual, oral e escrita, são 

atividades que se aproximam das práticas cotidianas do candidato e que auxiliam na 

percepção do desenvolvimento enquanto falante da língua que está em processo de 

aprendizado. Em seu artigo, a professora Matilde discorre sobre este tema e traz consigo uma 

discussão sobre uma mudança na condução das orientações de uma avaliação e como podem 

refletir individual e culturalmente em uma sociedade. Ela diz que:  

Alguns autores que argumentam a favor dessa investigação salientam 

que exames que se propõem a promover mudanças no ensino e na 

aprendizagem, além do propósito de selecionar ou classificar, devem 

ser avaliados em relação à consecução dessas intenções. Convém 

lembrar que muitos exames, nos últimos tempos, tanto no cenário 

internacional como no Brasil, têm sido elaborados como instrumentos 
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de política educacional e pública, tendo em vista o poder que exercem 

nas pessoas e na sociedade em geral. O que muitos autores questionam 

é se realmente esses instrumentos têm promovido mudanças benéficas 

na educação, principalmente quando acompanhados de punições e 

recompensas para os professores e escolas (conceito tradicionalmente 

conhecido como responsabilização (accountability)). Não estariam 

apenas levando as escolas a uma preocupação com resultados 

positivos nas avaliações, em tentar apenas a aumentar os escores, sem 

resultados positivos na aprendizagem? Não estariam apenas levando 

as escolas a treinamentos para os exames, principalmente no caso em 

que lhe são atribuídas responsabilidades pelas mudanças 

intencionadas? Portanto, nesse caso, para esses autores, as 

conseqüências deveriam ser avaliadas como parte fundamental do 

processo de validação, mesmo que isso torne o processo muito mais 

complexo. (MATILDE, 2011) 

 

 

 Em outro trabalho, a Professora Laura Camila Braz de Almeida (2012) aponta um 

aspecto preocupante no que tange às avaliações estudadas. O resultado de pesquisa qualitativa 

realizada pela referida professora constatou que a avaliação tem um caráter tradicionalista e 

com efeito negativo não suprindo toda a demanda de estrangeiros e seus interesses em 

aprender a língua portuguesa. Consequência, conforme a autora, da existência de um único 

modelo de prova e pelo fato de o processo de aprendizagem ter seu desenvolvimento 

comprometido por buscas de resultados que não avaliam de fato a evolução linguística do 

discente no seu percurso de aprendizagem. 

 

Para o processo de avaliar ser coerente com o processo de ensinar, o 

professor precisa fazer com que a avaliação seja um instrumento de 

observação da aprendizagem do aluno. De acordo com Alderson; Wall 

(1993, p. 115) e Scaramucci (1999, p. 107), a influência que a 

avaliação exerce no ensino é chamada de efeito retroativo. Esse efeito 

é prejudicial, quando o processo avaliativo retoma teorias 

ultrapassadas, mas quando é bem elaborado pode acarretar mudanças 

significativas.  (ALMEIDA, 2012) 

 



22 
 

 

 Todavia, o que se apresenta aqui como um problema pode ser facilmente evanescido 

se tomarmos como princípio de análise linguística o seguinte trecho do artigo dos professores  

Henrique Rodrigues Leroy e Jerônimo Coura-Sobrinho:  

Apresentamos a seguir alguns fatores que caracterizam a competência 

intercultural: atitudes de curiosidade e abertura ao indivíduo e 

prontidão para bloquear e evitar descrenças, estereótipos e 

julgamentos referentes às outras culturas; conhecimento do indivíduo, 

do grupo social e de seus produtos e práticas, tanto do seu próprio país 

como do país de seu interlocutor e também dos processos gerais de 

interação social e individual; habilidades de interpretação e 

relacionamento, nas quais os indivíduos necessitam estar aptos a 

interpretar as outras culturas, explicando-as e relacionando-as às suas 

próprias culturas, descobertas e interações relacionadas à habilidade 

de adquirir novos conhecimentos de uma cultura e, por fim, a 

consciência cultural crítica, na qual o indivíduo avalia criticamente os 

conhecimentos de sua própria cultura, como também da cultura 

estrangeira. (LEROY e SOBRINHO. p. 1924) 

 

 Ora, não se tem capacidade para analisar em uma prova de alto teor normativo essas 

nuances particulares das interações sociais senão por imitações de situações-problemas. Para 

tanto, estudar uma forma de análise que compreenda esses valores acima citados juntamente 

com novas formas de avaliação é a base constituinte do Celpe-Bras que entende a língua 

como um lugar de posicionamento ideológico. Essas propostas, assim, só podem vir ao plano 

real se forem exploradas em situações comunicativas que dêem a oportunidade para os 

examinandos de apresentarem seus conhecimentos e percepção de mundo adquiridas no 

processo de aprendizagem e aquisição de segunda língua com inserção cultural ou não. 

Os estudos acima mencionados enfatizam a relevância da pesquisa apresentada neste 

relatório parcial, haja vista a importância social, linguística e econômica do Celpe-Bras para 

um contingente cada vez mais significativo de estrangeiros que por diferentes razões passam a 

viver no Brasil e em outros países cuja língua oficial é o português. 



23 
 

 

 Após esse breve apanhado de trabalhos outros que contribuíram para reflexões acerca 

do Celpe-Bras, seguiremos, na sequência, com a apresentação da análise efetiva das 

avaliações. Objeto central desta pesquisa. 

 

3. O que nos dizem as avaliações 

Partindo das considerações mais amplas que envolvem o Celpe-Bras apresentaremos, 

neste capítulo, a análise efetiva dessas avaliações, foco imediato dessa pesquisa. Para tanto, 

retomaremos os objetivos pontuados no projeto inicial, uma vez que eles orientarão nosso 

olhar sobre as mesmas. São eles: 

(1) identificar, através da análise dos dados materiais que constituem o atual teste de 

proficiência em Língua Portuguesa (LP), quais são os critérios avaliativos que orientam sua 

elaboração;  

(2) entender a perspectiva de processo de ensino e aprendizagem da LP como segunda 

língua, a partir dos achados veiculados no referido teste e;  

(3) a partir dessas informações, apreender o conceito de proficiência envolvido nessa 

avaliação. 

  

Com base nos objetivos pontuados, seguimos com a análise das avaliações, primeiro 

com um olhar mais amplo e, depois, focalizando algumas questões mais especificamente. 

Analisando as provas de todas as edições percebe-se que não há modificações 

significativas de uma edição para outra, mesmo as edições 1 e 2 de cada ano, com exceção de 

alterações que ocorreram apenas no layout das provas: disposição das regras que conduzem as 
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provas, apresentação dos critérios avaliativos, espaço para escrever rascunhos e anotações 

acerca dos textos e temas a serem desenvolvidos. 

Motivados por essa avaliação fizemos a análise das três últimas edições anuais, 2013 – 

edição 1, 2014 – edição 1, 2015 – edição 1. Esse recorte foi necessário em razão das inúmeras 

edições existentes da avaliação e do período restrito para a concretização desta pesquisa. 

Nesse recorte, privilegiamos o olhar sobre a análise do conceito de proficiência compreendido 

nas provas do Celpe-Bras.  

Fonte: Celpe-Bras, Prova Escrita. (2013, 2014, 2015) 

Segundo os estudos desenvolvidos na área de linguística aplicada ao ensino de línguas, 

pensa-se em uma abordagem avaliativa que visa o acompanhamento do desempenho do aluno 

acerca do objeto estudado, qual seja, a língua. Os PCNs afirmam que a formação do 

pensamento crítico, capacidade de interpretação e produção de textos em todas as esferas 

sociais e gêneros textuais, também compreendidos como gêneros discursivos, devem ser o 

que objetiva toda e qualquer atividade acadêmica, propiciando ao aluno competências 

linguísticas necessárias para a vida em sociedade a que estará sujeito nas diferentes atividades 

em que for atuar.  
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Obedecendo a este princípio, as provas do Celpe-Bras apresentam os textos com 

informações que são cruciais para o entendimento e interpretação da leitura: as datas, autores, 

títulos dos meios de comunicações a que pertencem. Ainda sob essa a perspectiva utilizada 

pelas provas, os temas tratados nas atividades são temas emergentes na sociedade, podendo o 

discente expressar-se frente a textos produzidos por certos meios de comunicação em massa a 

exemplo, jornais, revistas, outdoors, etc.  

 Entretanto é possível traçar características muito comuns dos temas transversais nas 

provas do Celpe-Bras. São sempre relativos aos seguintes critérios encontrados no Manual do 

Examinando, disponível no endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br/celpebras-

estrutura_exame:  

Gêneros do discurso: textos escritos e textos orais 

Tópicos: 

 Indivíduo: dados pessoais (profissão, características, preferências, etc.); vida familiar e 

social 

 Habitação: (tipo de habitação e de hospedagem, localização, cômodos, móveis, 

utensílios, eletrodomésticos, ferramentas, serviços domésticos, consertos, compra e 

aluguel de imóvel etc.). 

 Trabalho e estudo: (características, local, instalações, deveres, direitos, horário, 

salário, relações entre superiores e subordinados, qualificação profissional, mercado 

de trabalho, entrevistas, reuniões, viagens de negócios, férias e aposentadoria, escola, 

universidade, bolsa de estudos, exames, estágios, profissões, perspectivas de trabalho, 

informatização, globalização etc.). 
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 Comunicação e transporte: (conversa, postura e gestos, Internet, jornal, televisão, 

rádio, correspondência pessoal e profissional, trânsito, veículos privados e transporte 

público, compra de passagens, gorjeta, alfândega, bagagem, aluguel de carro etc.). 

 Serviços: (banco, correios, telefone público, polícia, hospital, bombeiros, informação 

turística etc.). 

 Compras: (imóveis, carros, alimentos, roupas, calçados, móveis, eletrodomésticos, 

medicamentos, artigos de papelaria, livros, discos, entradas para espetáculos, 

presentes, preços, moeda, formas de pagamento, pesos, medidas, embalagens, 

anúncios publicitários e classificados, compras pela Internet, entregas etc.). 

 Alimentação: (compra e preparo de comidas e bebidas, espaços, ocasiões e 

comportamentos ao se comer e beber etc.). 

 Corpo e saúde: (exercícios, higiene, estética, moda, partes do corpo, percepções, 

doenças, consulta médica e odontológica, exames, plano de saúde, emergência, 

acidentes, medicamentos, drogas etc.). 

 Lazer, viagens e arte: (atividades de lazer, esportes, praia, leitura, música, filmes, artes 

plásticas, rádio, televisão, estádios, bibliotecas, Internet, teatros, concertos, museus, 

exposições etc.).  

 Ciência e tecnologia: (temas atuais da área biomédica, de comunicações, de 

transportes, de energia, de alimentos etc.). 

 Clima e ecologia: (tipos de clima, fenômenos atmosféricos, previsão do tempo, 

poluição e preservação da natureza etc.). 
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Ao analisarmos os textos selecionados como elementos provocadores nas provas do 

Celpe-Bras notamos a presença de todos os tópicos acima citados. Os temas que são 

explorados e expostos por meio de gêneros discursivos presentes no cotidiano da sociedade 

Brasileira como outdoors, capas de revistas, manchetes e artigos de jornais, propagandas, 

artigos de site entre outros, são textos que possuem temáticas atuais e que ofertam ao 

examinando a oportunidade de diálogo da sua visão de mundo e a perspectiva revelada no 

discurso em português. Afinal é com o auxílio da língua que se  pode manifestar ideologias e 

perspectivas de pensamento mesmo que de maneira subliminar, pois é na fala, produção 

individual, que nos posicionamos em relação a tudo o que nos cerca. Como resultante tem-se 

nas produções a confirmação da afirmativa que defende o discurso do indivíduo como um 

conjunto de dizeres de outros que se realizam na produção escrita ou oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Celpe-Bras. Prova escrita (2013). 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Celpe-Bras. Prova escrita (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Celpe-Bras. Prova escrita (2015). 

 



29 
 

 

Nessa mesma linha, Bahktin afirma que frente a um texto sempre haverá um embate 

discursivo entre pelo menos dois indivíduos, quem escreveu e quem lê a produção. Nas 

provas, os textos são mecanismos que acionam a produção de respostas ao meio social em que 

está exposto o candidato. As repostas não se mantém na dualidade universal do sim e não, 

elas podem ser o confronto de ideias e percepções que serão subsídio para a produção de 

textos que serão a continuação do diálogo proposto em cada tarefa a ser executada nas 

avaliações. Por conseguinte, a correção e objetivo das tarefas não devem se dar por meio da 

aplicação de notas e sim pela observação da competência linguística apresentada por cada 

examinando, a fim de verificar se suas atividades sociais poderão ser exercidas com êxito.  

Para ser mantido o princípio de avaliação que preze pelo uso pragmático da língua, o 

ensino e, consequentemente seus modelos avaliativos devem evitar a concentração de 

exercícios que seguem o modelo tradicional de ensino: classificações gramaticais e 

enunciados que se preocupam em dar mérito a quem perceba as nuances de enunciados 

enganosos, as conhecidas “pegadinhas”. É perceptível a falta desse tipo de questão na 

avaliação do Celpe-Bras e talvez por isso o conceito de aquisição de linguagem apresente aqui 

uma ruptura com valores educacionais antigos que prevêem uma única forma de se adquirir 

uma nova língua: aprendendo as regras gramaticais do idioma desejado. 

O questionamento que podemos fazer é: como essas classificações gramaticais e 

análises podem auxiliar de maneira efetiva e pragmática o aluno a saber utilizar a língua em 

suas atividades sociais diárias? As situações problemas sugeridas nas provas do Celpe-Bras 

solicitam soluções práticas e que só podem ser resultado de uma complexa atividade cognitiva 

resultante de um a imersão cultural que possibilite a percepção e invasão do horizonte 

apreciativo dos examinandos.  
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Um fator interessante e pouco compreendido pelos candidatos da avaliação é o método 

de preparação. Enquanto avaliação de desempenho, os métodos para estudo como 

preparatório não devem se resumir no processo obsoleto de classificação e decodificação de 

regras do bem falar e do bem escrever que se encontram nas gramáticas normativas. Esse 

processo em nada condiz com a conduta regida pelos conceitos de língua envolvidos no 

processo de criação do Celpe-Bras. Ler notícias relacionadas à cultura dos falantes de língua 

portuguesa, compreender o processo histórico social que resultou na atual sociedade e na 

criação de seus valores e, por fim, fazer ligações com a sua própria cultura é um processo 

muito mais eficaz no tocante à preparação do candidato.  

Os resultados não se encerram em classificações gramaticais mas entendem que um 

indivíduo só pode desenvolver-se socialmente se houver uma imersão social que seja 

perceptível nas suas produções oral  e escrita. A forma errônea, porém muito comum de 

compreender o processo de estudo deve ser, portanto, um dos fatores que auxiliam no número 

de pessoas insatisfeitas com seus próprios resultados nas avaliações. Os documentos 

designados para o examinando fornecem direcionamentos quanto à preparação para as provas:  

Não há uma maneira única, ou melhor, de se preparar para o Exame. O 

examinando pode preparar-se sozinho lendo jornais e revistas, posicionando-

se a respeito dos assuntos encontrados, escrevendo textos, assistindo a filmes 

e programas de televisão, interagindo com outros falantes de português. Ou, 

ainda, pode procurar cursos que ofereçam oportunidades para a criação de 

textos orais ou escritos com propósitos diversos em diferentes contextos e 

dirigidos a interlocutores variados (colegas, amigos, autoridades, diferentes 

seções de jornais ou revistas, entre outros) e que promovam a discussão de 

aspectos textuais e discursivos que poderão auxiliar a compreensão e a 

produção textual. Uma preparação voltada única e exclusivamente para 

questões gramaticais e para o contraste de estruturas linguísticas, cuja meta 

mais importante seja a superação de problemas de interferência linguística, 

não será suficiente. Também não é suficiente a preparação do examinando 

baseada apenas em esforços imediatamente anteriores ao Exame. Como o 

Exame avalia conhecimentos práticos da língua, o examinando deve começar 

sua preparação com antecedência. É importante entender a natureza e o nível 

de dificuldade dos textos e das tarefas, assim como a natureza das produções 

esperadas. Os assuntos dos textos (orais e escritos) variam a cada edição do 

Exame. Os tópicos listados nesta versão simplificada do manual mostram a 

abrangência do conteúdo do Exame. (MANUAL DO EXAMINANDO – 

CELPE-BRAS, 2013) 
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Ora, se um novo conceito de aquisição de segunda língua é apresentado por uma 

avaliação de proficiência os métodos de ensino devem, por conseguinte, sofrer alterações 

significativas e qualitativas. Aos professores e interessados em realizarem a avaliação das 

provas do Celpe-Bras,  a preparação por métodos com finalidades divergentes à da avaliação 

estudada por este trabalho não apresenta conformidade com o processo a que está se 

sujeitando o candidato.  

Ao Celpe-Bras subjaz uma perspectiva de que seu interlocutor é um indivíduo 

produtor de sentido e, deste modo, apresenta um caráter vanguardista e altamente ousado pois 

pretende receber como resposta social uma mudança na percepção da língua portuguesa como 

língua estrangeira, ressaltando o valor essencial da língua, a interação.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos achados da pesquisa, pode-se verificar que o problema não está nas 

provas, mas sim no entendimento do processo avaliativo proposto pelo Celpe-Bras.  

  A solução consiste em desvincular o pensamento de que apenas o ensino tradicional 

pode fornecer os melhores desempenhos em avaliações. O pensamento crítico e a análise dos 

fatos só são possíveis se compreendermos o que lemos e se respondermos ao enunciado.  

 De acordo com os critérios e objetivos adotados por essa pesquisa: 

(1) identificar, através da análise dos dados materiais que constituem o atual teste de 

proficiência em Língua Portuguesa (LP), quais são os critérios avaliativos que orientam sua 

elaboração;  

(2) entender a perspectiva de processo de ensino e aprendizagem da LP como segunda 

língua, a partir dos achados veiculados no referido teste e;  

(3) a partir dessas informações, apreender o conceito de proficiência envolvido nessa 

avaliação. 

Entendemos que a proposta vinculada à concepção de aquisição de linguagem é um 

componente de uma proposta que visa à mudança no cenário do ensino que presa pelo 

desenvolvimento de habilidades e competências linguísticas sendo esta avaliação analisada 

uma etapa deste processo.   

O método defendido pelo Celpe-Bras mostra que, se mudarmos o fim, os meios devem 

sofrer processos de modificação para adequarem-se a esses fins. Nessa diretriz, a aquisição de 

uma segunda língua permeia processos cognitivos que ultrapassam o entendimento e a 
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refacção de exercícios gramaticais. Portanto, o estudo daquele que adquire uma segunda 

língua deve ser centrado nos gêneros discursivos que penetram e interferem nas várias 

situações a que somos expostos em todas as esferas sociais.  
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