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RESUMO: O presente artigo apresenta resultados de um estudo qualitativo sobre o efeito retroativo
do Celpe-Bras no processo de ensino/aprendizagem de português como língua estrangeira.
Baseando-se na análise sobre a abordagem comunicativa (Almeida Filho, 2002; CANALE, 1995), na
perspectiva interacionista da leitura (KLEIMAN, 2008) e no estudo sobre gêneros escritos e orais
apresentados por Schnewly e Dolz (2004), pretende-se analisar a aplicação dessa teoria sobre essas
abordagens no processo de ensino/aprendizagem de línguas. O resultado dessa pesquisa evidencia o
efeito retroativo do Celpe-Bras nesse processo de ensino/aprendizagem da língua portuguesa, uma
vez que o grupo de pesquisa passa a ensinar português para estrangeiros, conforme essas teorias
propostas por esse exame.

Palavras-chave: Leitura. Ensino. Efeito Retroativo do Celpe-Bras.

ABSTRACT: The present article presents results of a qualitative study on the retroactive effect of
Celpe-Bras in the teaching/learning process of Portuguese as a foreign language. Based on the
analysis of the communicative approach (Almeida Filho, 2002; Canale, 1995), in the interactionist
perspective of reading (KLEIMAN, 2008) and in the study on written and oral genres presented by
Schnewly and Dolz (2004), it is intended to analyze the application of this theory to these approaches
in the teaching/learning process of languages. The result of this research evidences the retroactive
effect of Celpe-Bras in this teaching/learning process of the Portuguese language, because the
research group starts to teach Portuguese to foreigners, according to the theories proposed by this
exam.

Keywords: Reading. Teaching. Retroactive effect of Celpe-Bras.

RESUMEN: El presente artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo sobre el efecto
retroactivo del Celpe-Bras en el proceso de enseñanza/aprendizaje de portugués como lengua
extranjera. Basándose en el análisis sobre el enfoque comunicativo (ALMEIDA FILHO, 2002,
CANALE, 1995), en la perspectiva interaccionista de la lectura (KLEIMAN, 2008) y en el estudio sobre
géneros escritos y orales presentados por Schnewly y Dolz (2004), se pretende analizar la aplicación
de esta teoría sobre estos enfoques en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas. El resultado
de esta investigación muestra el efecto retroactivo del Celpe-Bras en este proceso de
enseñanza/aprendizaje de la lengua portuguesa, ya que el grupo de investigación comenzó a enseñar
portugués para extranjeros, según estas teorías propuestas por este examen.

Palabras clave: Lectura. Enseñanza. Efecto retroactivo del Celpe-Bras.

Introdução
A pesquisa, em questão, aborda as características da abordagem comunicativa e da abordagem intercultural no processo
de ensino e de aprendizagem de línguas. O presente artigo apresenta resultados de um estudo qualitativo sobre o efeito
retroativo do Celpe-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros) no processo de
ensino/aprendizagem de português como língua estrangeira.

Esse estudo é uma das etapas de execução do projeto de pesquisa chamado Aprimoramento do Processo de Ensino de
Português como Língua Materna (PLM) e como Segunda Língua (PL2), desenvolvido na Universidade Federal de Sergipe.
Almeja-se, assim, contribuir para a formação docente dos estudantes do Curso de Letras dessa Universidade, por meio das
atividades de pesquisa, ensino e extensão. Baseando-se na análise sobre a abordagem comunicativa, sobre a abordagem
intercultural e pautando-se na Linguística Aplicada, pretende-se analisar a aplicação da teoria sobre essas abordagens no
processo de ensino/aprendizagem de línguas. A perspectiva interacionista da leitura e o estudo sobre gêneros escritos e
orais são utilizados, também, como alicerce.

As atividades de avaliação utilizadas nas aulas de PL2 foram fundamentadas no Celpe-Bras. Esse exame foi utilizado por
avaliar as habilidades de compreensão e produção oral e as habilidades de compreensão e produção escrita de forma

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/celpebras_no_processo_de_ensino_e_de_aprendizagem_de_linguas_o_ef.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.2-12,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



interligada. Além disso, esse exame foi escolhido por construir as suas questões pautadas nas abordagens comunicativa e
intercultural. O resultado dessa pesquisa evidencia o efeito retroativo do Celpe-Bras nesse processo de
ensino/aprendizagem da língua portuguesa, uma vez que o grupo de pesquisa da graduação envolvido nesse projeto passa
a ensinar português para estrangeiros, conforme essas teorias propostas por esse exame. Desse modo, um estudo como
esse é de extrema relevância, uma vez que há contribuições para o processo de ensino e de aprendizagem de língua.

A abordagem comunicativa e intercultural
A língua não funciona isoladamente. Ela está organizada em subsistemas interligados como o linguístico, o semântico e o
discursivo. Isso significa que a estrutura de uma língua apresenta sentidos e significados sociais que são usadas nas
diferentes esferas como, por exemplo, em textos orais e escritos que circulam na sociedade. Assim, na aprendizagem de
uma língua estrangeira é imprescindível direcionar o estudo para o uso em situações concretas e valorizar os aspectos
culturais, uma vez que o aprendiz estará em constante contato com a sociedade alvo, em uma interação linguística e
cultural repleta de múltiplos sentidos. Isso é possível através da aplicação das abordagens comunicativa e intercultural na
sala de aula.

De acordo com Schneider (2010), a abordagem comunicativa se caracteriza por ter um foco pragmático-funcional,
orientada em conteúdos relevantes para a interação entre os sujeitos que estão aprendendo a língua. Ainda sobre isso,
Almeida Filho (2005, p.42) afirma que essa abordagem “se mostra preocupada com o próprio aluno enquanto sujeito e
agente no processo de formação através de uma nova língua”. Dessa maneira, o ensino comunicativo dá mais autonomia
ao aprendiz em relação a sua aprendizagem e também valoriza sua bagagem de experiências e o seu conhecimento de
mundo.

É muito frequente notar que alguns cursos de línguas propõem um modelo de aprendizagem totalmente focada na
gramática para que os alunos possam apenas dominar frases corretas. Em contrapartida a isso, Widdowson (2005, p.14)
menciona que “não somos apenas gramáticas ambulantes”, ou seja, a aprendizagem de uma língua não deve se resumir
apenas no conhecimento das estruturas linguísticas. Elas devem ser ensinadas, porém, com o objetivo de atingir a
comunicação dentro de cada situação de uso real específico. Sendo assim, o ensino de línguas estrangeiras devem visar o
desenvolvimento da competência comunicativa.

Canale e Swain (1995) sugerem modelos de competência comunicativa que abarcam quatro áreas de conhecimento e
habilidade:

I). A competência gramatical inclui o domínio do código linguístico para produzir enunciados gramaticais na língua, ou seja,
enunciados que respeitem, as regras gramaticais como no uso do vocabulário e dos fonemas, formação das palavras e das
orações. Além disso, o falante não só codifica mensagens respeitando essas regras, ele também é capaz de compreender
os seus usos e os significados literais dos enunciados.

II). A competência discursiva é a capacidade de desenvolver-se de maneira eficaz e adequada na língua, relacionando
formas gramaticais e significados para utilizá-las em diferentes situações da comunicação, permitindo aos interlocutores
produzirem e interpretarem textos em diferentes gêneros discursivos.

III). A competência sociolinguística o falante tem a capacidade de produzir e entender adequadamente as expressões
linguísticas nos mais variados contextos de uso levando em consideração os fatores variáveis como a situação dos
participantes e as intenções comunicativas.

IV). A competência estratégica é quando o falante usa diferentes estratégias da comunicação verbal e não verbal para
tornar a comunicação mais efetiva a fim de superar as limitações ou dificuldades variáveis que possam surgir na
comunicação.

Cada uma dessas competências estão inter-relacionadas e se mostram pertinentes numa manifestação linguística em
contextos reais de uso da língua. É por isso que no ensino de língua estrangeira os materiais didáticos precisam ser
pensados numa perspectiva em que a língua-alvo seja utilizada em sala de aula. Tal abordagem produz mudanças no
ensino/aprendizagem porque os aprendizes poderão interagir através de temas sociais e comunicativos, partindo do
pressuposto do uso real da língua, construindo discursos concretos que envolvam as variedades linguísticas e que
permitam o conhecimento da cultura da língua-alvo.

Toda língua está situada em um contexto social que implica o encontro com os valores e conceitos da cultura do outro. De
acordo com Santos, a língua:

[...] permite aos membros de um grupo social não somente expressar experiências, mas também criar
experiências através dela. Assim, ao escolhermos o que fazer com a língua, como usá-la em
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diferentes situações, como falar ao telefone, conversar com o motorista de táxi, escrever uma carta ou
apenas &39;conversar&39; através de gestos, estamos atribuindo sentido às nossas experiências
diárias, aos atos que processamos através da língua. Os modos como fazemos isso, ou seja, como
criamos significados verbais e não verbais através da linguagem (escrita, fala, tom de voz, acento,
estilo conversacional, gestos, expressões) são também compreensíveis para o grupo do qual fazemos
parte. (SANTOS, 2004, p. 106-107).

Como evidenciado, as pessoas que estão aprendendo uma língua estrangeira se encontram cada vez mais em situações
em que não só têm que aprender outra língua e outra cultura, mas também compreendem e experimentam outras formas
de viver. É por isso que Paraquett (2010) afirma que a aprendizagem de línguas deve viabilizar ao aluno o acesso à cultura
da língua em que está estudando numa perspectiva intercultural.

O prefixo inter presente na palavra “intercultural” indica por si uma relação que une ou liga pelo menos duas partes, entre
dois povos e dois mundos distintos. Existe, portanto, uma espécie de convivência entre essas culturas. Os aprendizes que
entram em contato com uma nova língua e uma nova cultura são pessoas, sobretudo, com uma vasta bagagem cultural
própria e com uma identidade. Isso também deve ser levado em conta, pois influenciará em como o aluno vê a nova
cultura. Por isso, como observa Oliveras (2000), é vital introduzir nas aulas ambas culturas: a do aluno e a da língua
estrangeira para que seja possível ter uma aula intercultural. Ainda sobre isso, Meyer (1991) afirma que ao adquirir a
competência intercultural o aluno poderá:

[...] atuar de forma adequada e flexível ao enfrentar-se com ações, atitudes e expectativas de pessoas
de outras culturas. A adequação e a flexibilidade implicam possuir um conhecimento das diferenças
culturais entre a cultura estrangeira e a própria; ademais, ter a habilidade de poder solucionar
problemas interculturais como consequência dessas diferenças. (MEYER, 1991, p.137).

Dessa forma, um ensino intercultural é imprescindível para interpretar, compreender outra cultura e poder se comunicar. O
aluno ampliará seu conhecimento de mundo e vai estar preparado para lidar com os novos valores, normas,
comportamentos e crenças da nova cultura, para assim atuar na língua com propriedade dentro de cada contexto social.

Pensando no ensino de PL2 (português como segunda língua), o professor poderá em suas aulas incluir aspectos culturais
do Brasil através de textos orais e escritos autênticos. O Brasil é um país de grande dimensão territorial e possui uma
população miscigenada formada de pessoas descentes de índios, africanos, europeus e asiáticos. Essa mescla traz como
consequência o enriquecimento e a diversidade da cultura brasileira. Assim, muitos temas culturais podem ser trabalhados
na sala de aula como a origem de festas folclóricas, culinária, todos tipos de manifestações culturais e crenças.

Júdice e Xavier (1997, p.15) destacam que “o conhecimento da história do país e das raízes culturais do nosso povo é
fundamental para auxiliá-los em sua leitura e inclusão no novo mundo”. Esse novo mundo ao qual as autores se referem é
o mundo brasileiro, ou seja, a inserção dos alunos à nova realidade cultural e situações cotidianas do Brasil. Além do
ensino intercultural, esses temas favorecem um ensino comunicativo, uma vez que visa provocar nos alunos a interação e,
ao mesmo tempo, um posicionamento cultural crítico, rompendo com os estereótipos que muitas vezes são atribuídos à
cultura brasileira. Assim, os aprendizes poderão interagir e transitar na língua e na cultura com consciência e com
propriedade.

Celpe-Bras e o seu efeito retroativo
Segundo Scaramucci (1999, p. 105), a abordagem do professor determina como vai ser o planejamento do curso, a
elaboração dos materiais, os métodos e a avaliação. Ela afirma:

Dessa forma, tem-se um processo de avaliar coerente com um processo de ensinar. A coerência
entre ensino e avaliação é fundamental não apenas quando se está considerando a questão sob o
ponto de vista da sala de aula e do professor [...], mas também sob o ponto de vista externo ou de
uma política educacional. Entretanto, [...] embora uma tendência mais inovadora possa ser observada
no ensino de português [...], observa-se, infelizmente, que em muitos desses contextos a avaliação
ainda é conduzida nos moldes tradicionais, o que acaba por comprometer o ensino (SCARAMUCCI,
op. cit., p. 106).

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. Quando o educador consegue verificar a aprendizagem do aluno
durante o curso, nota a eficácia do seu trabalho. Essa forma de avaliar é necessária para que esse professor possa fazer
intervenções se o aluno não conseguiu aprender o que foi ensinado.

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
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quando é bem elaborado pode acarretar mudanças significativas. Ela declara:

Introduzir mudanças nesses contextos envolve dificuldades, uma vez que dependem, em grande
parte, daqueles diretamente envolvidos nesse processo. Uma maneira de viabilizar tais mudanças
seria mediante uma ação direta no processo, promovendo a reciclagem de professores, a produção
de materiais didáticos, entre outros recursos (SCARAMUCCI, 1999, p. 107).

Se essas teorias forem verdadeiras, as práticas de ensino e a avaliação da escrita desenvolvidas no ensino de português
para estrangeiros divergem das perspectivas mais recentes. Nessa concepção, a escrita é vista como processo, como
conjunto de atividades de planejamento, elaboração e revisão/reescritura. Essas tarefas sempre devem considerar a
situação de uso e a forma a ela adequada. Além disso, a avaliação é tratada como processo contínuo, desenvolvido em
conjunto por professores e alunos, devendo realimentar a escrita e fomentar seu desenvolvimento em direção a níveis de
proficiência mais elevados.

Essa perspectiva considera a avaliação como meio de conscientização do aprendiz em relação a seu processo de
aquisição de uma língua. Nesse sentido, o ensino integrado das quatro competências funciona como uma diretriz para a
aquisição produtiva de português como língua estrangeira. A avaliação das habilidades de produção escrita do aprendiz de
PL2 passa a ser uma atividade que, se conduzida cooperativa e criteriosamente, pode auxiliar o aluno a interferir em sua
própria produção de textos escritos, atentando para diferentes planos do texto.

Apesar de o aprendiz ser considerado o centro do processo de ensino e aprendizagem, a função do professor não está em
segundo plano. Seu papel é importante, já que é ele quem possui recursos que propiciam a participação mais ativa e crítica
do aluno. É a partir do professor que modificações, em uma prática tradicional, podem acontecer. É importante considerar o
prazer pelo estudo como possível experiência para melhorar os resultados da aprendizagem do aluno.

Avelar (2001, p. 63) argumenta que, se o foco no aprendiz é definido como um continuum de características entrelaçadas
da participação e da negociação entre o professor e aluno, a autonomia pode ser tratada como o final desse continuum,
desde que o aluno não necessite mais do auxílio do professor no seu processo de aprendizagem.

Um exemplo de um exame que utiliza a abordagem comunicativa é o Celpe-Bras. As tarefas desenvolvidas no curso de
português para estrangeiros foram construídas a partir da metodologia utilizada na elaboração desse exame de proficiência
de português do Brasil. Utilizou-se esse modelo, por este ser um exame de proficiência de português para estrangeiros e
por ele utilizar a abordagem comunicativa e intercultural nas suas tarefas.

Segundo Cunha e Santos (1999, p. 117), Schlatter (1999, p. 99) e Scaramucci e Rodrigues (2004, p. 155), esse exame é
de base comunicativa, uma vez que a competência do candidato é verificada por meio da realização de tarefas a partir de
textos autênticos e não se pretende verificar conhecimentos sobre a língua. O material do exame é contextualizado, os
critérios de avaliação são holísticos, e a avaliação é realizada, considerando-se descritores de competência e desempenho
do candidato. Esse projeto é uma tentativa de consolidação do ensino, porque a importância de um exame de proficiência
não se limita só à seleção de candidatos, mas deve ser considerada também sob o ponto de vista do seu efeito retroativo
no ensino.

Lima (2002a, p. 14; 2002b, p. 94) destaca que apesar de muitos candidatos do Celpe-Bras já terem finalizado seus cursos
de português como segunda língua, esses demonstram um descompasso evidente entre a escrita e a fala na língua-alvo.
As razões dessa dificuldade são antigas e profundas e passam por um letramento deficiente dos candidatos em sua
primeira língua (L1) e por uma dinâmica inadequada do processo de ensino e aprendizagem da escrita em outras línguas,
anteriormente estudadas por eles. Todavia, nota que alguns não conseguem, nos cursos de PL2 (português como segunda
língua), desenvolver integrada e harmonicamente suas habilidades de comunicação. Esse fato ocorre, talvez, pelo fato de
não terem sido dados à escrita, na sala de aula, a importância e o tratamento que essa habilidade deveria receber nessa
situação de ensino e aprendizagem.

Por estar avaliando a competência do português do Brasil, Schlatter (1999, p. 101) considera uma avaliação eficaz a que
ocorre dentro dos parâmetros culturais brasileiros. A cultura está presente no Celpe-Bras tanto nos textos escolhidos sobre
assuntos referentes ao contexto brasileiro, como nas exigências linguísticas e socioculturais inerentes aos atos de fala
presentes em cada exame.

Scaramucci (1999, p. 108; 2001, p. 79) ressalta que, embora tenham ocorrido muitos avanços no que se refere ao
desenvolvimento de princípios comunicativos, ainda não existe, por exemplo, uma gramática de uso desenvolvida do
mesmo modo que há uma de forma. Além disso, é muito difícil aplicar um sistema de notas qualitativo e padronizar um
exame comunicativo. No entanto, a maior complicação está relacionada ao fato de constituir uma teoria de proficiência
comunicativa.

O desenvolvimento do exame comunicativo como um projeto de pesquisa apresenta diversas razões, segundo Scaramucci
(2001, p. 79). Em primeiro lugar, é preciso ser coerente com o conceito de linguagem e de aprender línguas presente na
equipe que organiza o Celpe-Bras. Nesse sentido, Cunha e Santos (1999, p. 115) e Scaramucci (2001, p. 80) definem a
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língua como um sistema integrado, holístico de comunicação, um código usado em situações reais de comunicação. Em
segundo lugar, esse exame justifica-se por considerar que uma abordagem comunicativa pode ter um efeito retroativo
benéfico no ensino de português LE. Por fim, em terceiro lugar, um projeto contribui para a pesquisa em avaliação e para a
realização de um construto comunicativo.

Uma avaliação como essa é um instrumento poderoso de transformação por ser de grande importância para o ensino e
aprendizagem de PLE e PL2. O uso do efeito retroativo nesse exame é uma forma eficaz de se implementar mudanças no
ensino de língua estrangeira. Muitos estrangeiros precisam do certificado de avançado no Celpe-Bras. Os professores que
preparam seus alunos para desenvolver um bom exame, não podem concentrar seu curso apenas na competência
linguística. Os docentes precisam ensinar o uso da língua, com atividades para desenvolver habilidades de compreensão e
produção oral e escrita, utilizando a abordagem comunicativa e a abordagem intercultural. Assim, é essencial o profissional
repensar sobre o desenvolvimento das suas atividades na sala de aula.

Segundo Scaramucci (1999, p. 110; 2001, p. 80), a operacionalização de uma abordagem comunicativa, no caso do
Celpe-Bras, é realizada através de um exame que prioriza um tipo de atividade chamada tarefa. A tarefa é um termo usado
em Linguística Aplicada para se referir a uma atividade de ensino ou de avaliação diferente daquela usada nas abordagens
tradicionais. Tem um propósito comunicativo e busca especificar usos que se assemelham aos da vida real, permitindo,
assim, a apresentação de conteúdos autênticos. Assistir a um vídeo e ser capaz de se posicionar com relação ao assunto
apresentado, ler um artigo em uma revista e escrever para o editor, posicionando-se a respeito são exemplos de tarefas.

As tarefas, em geral, exigem como resposta uma produção textual envolvendo um certo gênero
discursivo relacionado ao uso que se está fazendo da linguagem, como por exemplo, uma carta formal
de reclamação dirigida ao governo local. A produção textual, aqui entendida como discurso, também se
difere daquela gerada a partir de uma instrução que solicite apenas o desenvolvimento de um tópico ou
assunto. [...] as tarefas dos testes comunicativos mobilizam um conhecimento não só lingüístico, mas
também pragmático e sociolingüístico. [...] a proficiência [...] consiste na habilidade para interpretar e
construir sentido através do discurso (SIDI, 2002, p. 18).

Para Scaramucci (2001, p. 80), as tarefas apresentam muitas vantagens. Em primeiro lugar, elas admitem uma avaliação
integradora. Englobam mais de uma habilidade, uma vez que essas habilidades são usadas na vida real de forma
interligada. Por apresentar situações que se parecem com fatos reais de comunicação, mostram, claramente, o que se
propõem a avaliar e são mais envolventes, promovendo um maior engajamento do candidato.

Em segundo lugar, uma outra vantagem de se utilizar uma tarefa é que, ao mostrar uma situação comunicativa, com um
propósito, ela torna dispensável a explicitação de sub-habilidades como critério para a elaboração dos itens. A avaliação
integradora não se limita, só à integração de mais de uma sub-habilidade. Uma análise dos pressupostos subjacentes aos
materiais de avaliação de leitura demonstra que essas experiências têm se resumido à apresentação de um texto,
autêntico ou não, com perguntas de múltipla escolha, verdadeiro/falso ou de respostas abertas.

O que interessa nas tarefas é a compreensão como processo. Além disso, pode-se ter certeza de que a capacidade de ter
um bom desempenho nesses itens se assemelha à capacidade de leitura e compreensão real. Enfatiza-se a habilidade de
síntese, presente quando se faz uma tarefa. Ao apresentar um recorte comunicativo, ela permite a utilização de várias
habilidades ao mesmo tempo. Assim, é importante fazer tarefas que usem a habilidade leitura, relacionada com a
habilidade de escrita

Uma terceira vantagem é a apresentação de um propósito claro, que determina o contexto e os limites da avaliação. Uma
situação comunicativa abarca um falante (o autor do texto), a mensagem (texto), um interlocutor (leitor) e também um
propósito. Um texto autêntico, nesse sentido, não é suficiente para garantir que o exame seja comunicativo. Para que isso
ocorra, os itens teriam que especificar com quem se está comunicando (interlocutor) e por quê (propósito), de forma que o
candidato possa adequar seu texto ao propósito da comunicação. Nesse contexto, pode-se dizer que a compreensão oral
ou escrita é sempre relativa e está relacionada com um propósito. A própria tarefa é que determina um propósito para o
candidato e um parâmetro do que seria uma resposta adequada.

Widdowson (2005, p. 106) menciona que muitas dificuldades que os alunos enfrentam acontecem por causa do tipo de
ensino imposto para eles. Esse ensino tem representado a linguagem, e mal, como um conjunto de elementos formais para
ser produzido e apreendido através das habilidades linguísticas fora de um contexto comunicativo real e sem um objetivo
comunicativo real. Esse modelo de linguagem fica remoto da experiência pessoal do aprendiz e não causa surpresa que
ele tenha dificuldades em adquirir a língua-alvo.

O Celpe-Bras é um exame que trabalha com as habilidades linguísticas inter-relacionadas. Além disso, as suas questões
apresentam propósitos bem definidos e contextualizados. A determinação de um critério de correção é uma das maiores
vantagens de um exame baseado em tarefas. Se um item do exame não explicar os seus propósitos de forma objetiva, a
correção fica bastante complexa, comprometendo a sua confiabilidade. No caso do Celpe-Bras, a fidelidade a uma
abordagem comunicativa e a preocupação com a confiabilidade não se restringem apenas à fase de elaboração, mas
continuam nos procedimentos de correção e no processo de validação.
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Nesse exame, a correção é baseada em um guia de correção bem minucioso, que inclui os objetivos de cada tarefa e
explicitava o nível de desempenho esperado. Para a apresentação dos resultados, em lugar de notas ou números,
procedimentos quantitativos, são adotados procedimentos qualitativos e holísticos.

Uma avaliação holística [...] permite que o discurso seja avaliado enquanto um todo. Neste caso, a
escala métrica é usada para estabelecer níveis de desempenho para os aspectos ou componentes da
proficiência em conjuntos e emitir um conceito único para cada nível baseado em uma impressão geral
da produção textual. Entretanto, esse tipo de avaliação também apresenta desvantagens, pois as
produções textuais não têm qualidades idênticas, apresentam muita variação no desempenho de certos
critérios e, freqüentemente, não se encaixam na descrição dos pontos da escala criando dificuldades
para o nivelamento (SIDI, 2002, p. 21).

Scaramucci e Rodrigues (2004, p. 157) mencionam que os aspectos utilizados para avaliar o desempenho do candidato
nas tarefas escritas são: a adequação ao contexto (propósito comunicativo, gênero discursivo e interlocutor), adequação
discursiva (coesão e coerência) e adequação linguística (riqueza e adequação lexical e gramatical), e, assim, procura-se
descrever o que o candidato é capaz de desempenhar em cada tarefa.

Ainda conforme Scaramucci e Rodrigues (loc.cit.), a correção da parte escrita do Celpe-Bras:

É conduzida de forma centralizada por uma comissão ad hoc, especialmente treinada, sob a
coordenação da comissão elaboradora do exame, que utiliza grades com critérios previamente
definidos, que levam em conta a especificidade de cada uma das tarefas. A partir de uma amostra de
provas, cada tarefa é avaliada por dois avaliadores independentes e inconsistências são discutidas até
o ajuste completo da grade. Depois de iniciada a correção, a nota do candidato passa a ser a média
das notas dos dois avaliadores em cada uma das tarefas.

Almeja-se, assim, que o exame possa ser um instrumento benéfico no sentido de fazer com que o professor da área de
português para estrangeiros possa ter base para reformular o seu conceito de linguagem, ensino e avaliação e para
repensar a sua prática para que esta seja condizente com essas visões. É importante que o candidato, ao se preparar para
o exame, possa desenvolver mais adequadamente sua capacidade de compreensão e produção oral e escrita essenciais
para agir no mundo através da linguagem. É necessário que um ensino voltado para o desenvolvimento dessas
competências tenha mais chances de ser bem-sucedido do que um ensino mais tradicional, de base estruturalista que
enfatiza regras gramaticais.

Gêneros Textuais: Apontamentos Teóricos
O propósito de trabalharmos com gêneros textuais, é por levarmos em consideração que a língua é social, revelando-se
por meio de textos escritos e orais que contornam a nossa sociedade, realizando um trabalho específico: orientar,
persuadir, emocionar e etc. Como pressuposto teórico trazemos, à baila, as contribuições das pesquisas de Dolz e
Schneuwly (2004), no que concerne a elaboração de um modelo didático de Gênero e, também resultados de uma
aplicação de sequência didática aplicada à turma do curso de Português para Estrangeiros, da Universidade Federal de
Sergipe.

O Celpe-Bras, ao adotar uma concepção sociointeracionista da linguagem, é porque reconhece a língua como um
fenômeno social e, como menciona Dolz e Schneuwly (2004):

[...] no domínio da produção da linguagem, faz-se sobre os gêneros, que se queira ou não. Eles
constituem o instrumento de mediação de toda estratégia de ensino de material de trabalho necessário
e inesgotável, para o ensino da textualidade. A análise de suas características fornece uma primeira
base de modelização instrumental para organizar as atividades de ensino que esses objetos requerem.
(DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p.51).

A linguagem tem a função mediadora com as práticas sociais, por meio da produção, compreensão e interpretação de
enunciados orais e até mesmo escritos, dessa forma é um objeto de estudo relevante. De igual forma, Bronckart (2003)
advoga que o sujeito, por meio da ação da linguagem, adquire diversas capacidades, a saber, adaptar-se às características
do contexto e referente, mobilizar modelos discursivos, dominar as operações psicolinguísticas e as unidades linguísticas.

Cada esfera de troca social elabora tipos relativamente estáveis de enunciados: os gêneros; - Três
elementos os caracterizam: conteúdo temático, estilo, construção composicional; - A escolha de um
gênero se determina pela esfera, as necessidades da temática, o conjunto dos participantes e a
vontade enunciativa ou intenção do locutor. (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004, p. 25).

No entanto, observamos que mesmo com uma fundamentação teórica consolidada, ainda é delicada as orientações de
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como efetivar tais discussões na prática de ensino. E esses nuances têm gerado certos desvios quanto ao papel que os
gêneros deveriam tomar no contexto de ensino, sendo utilizados, em muitas situações, como pretexto para o ensino da
gramática normativa, desprovidos de qualquer relação com uma situação de comunicação autêntica.

Sequência Didática
Módulos:

4

Atividades:

Produção textual

Material:

Datashow e material impresso

Duração:

4 aulas
Objetivos:

Apresentação do gênero conto;

Desenvolver a habilidade de compreensão e interpretação dos alunos por meio do conto;

Desenvolver, também, a produção textual através de uma produção de um conto baseando na história original.
1º etapa 2º etapa 3º etapa 4º etapa
Apresentação da situação de
comunicação.

Reconhecimento do gênero
textual: conto. Produção textual. Reescrita do texto.

Apresentação da proposta.

Leitura: análise aprofundada do
conhecimento prévio dos
estudantes; identificação da
função social do gênero conto e
sua circulação; explicação do
conteúdo temático; análise da
relação do conto com a
sociedade; análise das vozes
sociais presente nesse gênero.

Elaboração textual de um
conto com base no
conhecimento de vida de cada
estudante.

Análise entre o professor e
aluno.

TEXTO: O MILAGRE

Naquela pequena cidade as romarias começaram quando correu o boato do milagre. É sempre assim. Começa com um
simples boato, mas logo o povo – sofredor, coitadinho e pronto a acreditar em algo capaz de minorar sua perene chateação –
passa a torcer para que o boato se transforme numa realidade, para poder fazer do milagre a sua esperança.

Dizia-se que ali vivera um vigário muito piedoso, homem bom, tranquilo, amigo da gente simples, que fora em vida um
misto de sacerdote, conselheiro, médico, financiador dos necessitados e até advogado dos pobres, nas suas eternas questões
com os poderosos. Fora, enfim, um sacerdote na expressão do termo: fizera de sua vida um apostolado.

Um dia o vigário morreu. Ficou a saudade morando com a gente do lugar. E era em sinal de reconhecimento que
conservavam o quarto onde ele vivera, tal e qual o deixara. Era um quartinho modesto, atrás da venda. Um catre (porque em
histórias assim, a cama do personagem chama-se catre), uma cadeira, um armário tosco, alguns livros. O quarto do vigário
ficou sendo uma espécie de monumento à sua memória, já que a Prefeitura local não tinha verba para erguer sua estátua.

E foi quando um dia… ou melhor, uma noite, deu-se o milagre. No quarto dos fundos da venda, no quarto que fora do padre,
na mesma hora em que o padre costumava acender uma vela para ler seu breviário, apareceu uma vela acesa.

– Milagre!!! – quiseram todos.

E milagre ficou sendo, porque uma senhora que tinha o filho doente, logo se ajoelhou do lado de fora do quarto, junto à
janela, e pediu pela criança. Ao chegar em casa, depois do pedido – conta-se – a senhora encontrou o filho brincando,
fagueiro.

– Milagre!!! – repetiram todos. E o grito de “Milagre!!!” reboou por sobre montes e rios, vales e florestas, indo soar no
ouvido de outras gentes, de outros povoados. E logo começaram as romarias.

Vinha gente de longe pedir! Chegava povo de tudo quanto é canto e ficava ali plantado, junto à janela, aguardando a luz da
vela. Outros padres, coronéis, até deputados, para oficializar o milagre. E quando eram mais ou menos seis da tarde, hora em
que o bondoso sacerdote costumava acender sua vela… a vela se acendia e começavam as orações. Ricos e pobres, doentes e
saudáveis, homens e mulheres caíam de joelhos, pedindo.

Com o passar do tempo a coisa arrefeceu. Muitos foram os casos de doenças curadas, de heranças conseguidas, de triunfos
os mais diversos. Mas, como tudo passa, depois de alguns anos passaram também as romarias. Foi diminuindo a fama do
milagre e ficou, apenas, mais folclore na lembrança do povo.

O lugarejo não mudou nada. Continua igualzinho como era, e ainda existe, atrás da venda, o quarto que fora do padre.
Passamos outro dia por lá. Entramos e pedimos ao português, seu dono, que vive há muitos anos atrás do balcão, a roubar no
peso, que nos servisse uma cerveja. O português, então, berrou para um pretinho, que arrumava latas de goiabada numa
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prateleira:

– Ó Milagre, sirva uma cerveja ao freguês!

Achamos o nome engraçado. Qual o padrinho que pusera o nome de Milagre naquele afilhado E o português explicou que
não, que o nome do pretinha era Sebastião. Milagre era apelido.

– E por quê – perguntamos.

– Porque era ele quem acendia a vela, no quarto do padre.

(STANISLAW PONTE PRETA. O melhor de Stanislaw Ponte Preta. 3a. Edição, Rio de Janeiro, José Olympio, 1988)

Ressaltamos que embora o conteúdo básico tenha sido o conto “O Milagre” que favoreceu a aplicação da abordagem
comunicativa e intercultural nas aulas, percebemos que este trabalho favoreceu a compreensão e expressão escrita dos
estudantes envolvidos, o que se comprovou durante as atividades, principalmente, tendo em vista as produções finais. A
atividade final designado ao aluno foi de escrever um texto sobre aspectos da religiosidade do seu país para ser divulgado
no grupo do Facebook. Assim, apresentamos agora o texto realizado por um dos estudantes do curso de formação para a
prova do Celpe-Bras:

VIRGEM DO PARAMO – SANTANDER – COLÔMBIA

Há uma cidade pequena chamada Paramo. Aquela cidade fica perto da Capital do Estado Santander.

Naquela cidade e frequentada por muitas pessoas de toda Colômbia, devido a que lá tem um rio onde a água tem a
capacidade de sarar doença.

Todo mundo bebe aquela água, e também há pessoas que tomam banho pra sarar o corpo todo.

As filas para pegar água perto da virgem são largas, inclusive tem pessoas que ficam a tarde toda só para pegar uma garrafa
pequena, mas todo mundo acredita que a água né milagrosa.

No meu caso, eu fui para lá e peguei duas garrafas para minha mãe, ela ficou feliz e bebeu um pouquinho imediatamente.

As produções finais, como comprovada acima, tem um nível de compreensão muito boa. No entanto, destacamos que
nosso objetivo não foi de trabalhar a sequência didática com o intuito de abordar a gramática, mas sim o nível de
compreensão do estudante estrangeiro. Ademais, é nítido que o aluno conseguiu construir sentidos em seu texto como
bem evidencia Kleiman e Magalhães (2008) sobre a expressão escrita:

Habilidade que é desenvolvida na escrita depende da prática social, em que o sujeito se engaja quando
ele usa a escrita. Assim, o desenvolvimento de habilidade cognitivas que o modelo autônomo de
letramento atribui universalmente à escrita é consequência da escolarização. (KLEIMAN; MAGALHÃES,
2008, p.25).

Também, é possível notar que o aluno consegue fazer o uso da competência intercultural e do gênero textual proposto pela
atividade que viabilizou a articulação da língua-alvo (o português), novos sentidos (da cultura-alvo) e os sentidos já
conhecidos (sua própria cultura) para a comunicação.

Conclusão
Nesta pesquisa, utiliza-se o modelo de elaboração de tarefa do Celpe-Bras, por este ser um exame, que utiliza a
abordagem comunicativa e intercultural. Além disso, avalia a produção escrita dos seus candidatos de forma minuciosa e
analisa se a produção escrita desses estrangeiros apresenta as competências comunicativas da língua portuguesa. Desse
modo, pode-se observar que o Celpe-Bras influencia consideravelmente a elaboração de todas as tarefas desenvolvidas
nessa pesquisa. Segundo Schlatter (1999, p. 98), um exame como o Celpe-Bras apresenta um efeito retroativo por
influenciar no ensino e aprendizagem de PLE/2.

Dessa forma, é vital que seja levado em consideração no ensino de língua atividades de leitura/escrita a partir de
representações do contexto cultural da cultura-alvo. O domínio das estruturas da língua também são importantes,
entretanto, não devem ser trabalhadas isoladamente. Essa não é a única habilidade que os alunos precisam dominar.
Devem ser trabalhados de forma que façam sentido ao aluno na hora da comunicação, já que o ensino de língua deve
estar relacionado ao contexto social ao qual o aluno está inserido presentes, por exemplo, em publicidades, músicas,
revistas em quadrinhos, jornais, contos etc., que trazem consigo aspectos peculiares da língua estrangeira, sobretudo, a
cultura. Quanto mais os aprendizes tiverem contato com situações autênticas, mais sentido fará para eles o que estão
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aprendendo.

Como afirmam Júdice e Xavier (1997) o Brasil transborda de informações culturais, históricas, geográficas e até mesmo
linguísticas que devem ser canalizadas para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. As abordagens
comunicativas e interculturais devem estar presentes desde o início do ensino e devem ser usadas paulatinamente sempre
integradas as demais competências que espera-se que os aprendizes desenvolvam no processo de aprendizagem da
língua estrangeira. Assim, os alunos serão capazes de utilizar a língua com propriedade nas diferentes situações reais
comunicativas (sejam elas através de gêneros orais ou escritos) de forma adequada e eficaz.
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