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INTRODUÇÃO 

 

 

 Refletir sobre os elementos que subjazem a aquisição de uma língua 

estrangeira é importante, pensar sobre os aspectos que constituem essa língua 

estrangeira é de necessidade primária, uma vez que tais conhecimentos interferem, de 

forma significativa, no modo como o estrangeiro deve enxergar essa língua de interesse. 

Diante disso, construímos nossas reflexões objetivando desenvolver o entendimento 

sobre o que é inerente à língua, a saber: o léxico moldado pelas questões culturais; 

observado em um corpus bem delimitado: no exame de proficiência Celpe-Bras.  

   A língua estrangeira em destaque neste trabalho é o 

Português Brasileiro (PB), justificando-se, pois o Português como língua estrangeira, 

doravante PLE, merece realce tão logo do seu reconhecimento atual de língua 

estrangeira em crescente ascensão, o que denota sua importância no cenário 

internacional de línguas. Esse destaque é possibilitado pela convergência de 

subcategorizações de tipo de língua, ou seja, é grande o número de falantes (e 

aspirantes) do PB enquanto Segunda Língua, Língua de Herança, Língua Estrangeira e 

Língua Nacional em todo o mundo1, “internacionalizando-se” 2, intensivamente, nos 

últimos anos. 

Uma explicação considerável para essa relevância se dá, segundo Dell’Isola 

(2014, p. 8), pela “grande procura pelo Celpe-Bras [...] A necessidade de comprovar a 

proficiência em português aponta para o interesse de estrangeiros pelo nosso País...”. 

Clarificando, o número crescente de candidatos à prova de proficiência reflete a 

visibilidade do PB para as outras nações, valendo ressaltar que essa não é a única 

justificativa para tal, contudo, é a que nos importa para a construção deste artigo. 

Em suma, nosso objetivo principal é mostrar de que forma o conhecimento 

lexical da língua-alvo é importante para a consolidação da sua aquisição. Para cumpri-

lo, pretendemos analisar, dentre as partes que compõem o exame Celpe-Bras (o qual 

será mais bem descrito na seção que se segue), 2 (duas) questões da parte escrita, cuja 

solicitação está para a construção de um gênero textual, uma vez da natureza 

comunicativa – pautado na perspectiva sociointeracionista - do exame. Essas questões 

(objeto de análise) são referentes às provas de 20012.1 e 2014.1, observadas sob o 

prisma da construção da significação do texto a partir do seu léxico que, por sua vez, é 

construído a partir dos aspectos culturais do idioma em questão. Isto é, investigaremos 

os textos de base para a produção do gênero pedido, verificando a importância do 

conhecimento lexical, fomentado no nível cultural, para a compreensão do texto e para a 

efetivação do que é esperado do candidato. 

                                                           
1 Para fins didáticos, neste trabalho, optou-se por tratar essas subcategorizações de, apenas, Língua 

Estrangeira, trazendo à discussão o PLE em termos mais abrangentes. 
2 Termo que, segundo Dell’Isola (2014, p.7), diz respeito à transformação de um idioma nacional em 

língua de vários países. 



Para tanto, iniciaremos com uma breve apresentação do que é o exame de 

proficiência Celpe-Bras, recorrendo a autores como Almeida Filho (2013) sobre a 

essência comunicativa da prova, além de Diniz (2014) tratando da importância e 

construção da unidade (quase que uma identidade político-ideológica) do exame, 

refletindo um “gesto de autoria do Estado Brasileiro” (ibidem, p. 17). Versando sobre as 

contribuições do Celpe para o contexto de língua internacional, traremos as 

considerações de Scaramucci (2001), dentre outros que forem necessários à discussão a 

ser suscitada. 

Ainda traremos algumas reflexões sobre o léxico e o elemento cultural que 

possibilita as chamadas, segundo Ferrarezi (2010), “especializações de sentido”. 

Sentidos esses que devem ser apreendidos a partir do próprio texto base da tarefa. 

Por fim, partiremos para a análise das tarefas descritas acima, investigando o 

nível de carga cultural – contida no léxico do texto – que proporciona, ao candidato, a 

compreensão que ultrapassa o limite da decodificação das palavras, mas que diz 

respeito, de fato, a ser proficiente, ou, a luz de Damazo (et al, 2014), que o sujeito saiba 

utilizar a língua de modo a “escrever” seus próprios discursos com posicionamento 

marcado em diversos elementos linguísticos. 

Conforme exposto, trataremos agora do Celpe-Bras, descrevendo-o em termos 

estruturais e de concepção teórico-metodológica, a fim de evidenciar a relevância dessa 

avaliação para o contexto de PLE, bem como para fundamentar nossa investigação, já 

que esta se vale do caráter comunicativo na sua gênese, integrando o aspecto cultural 

que concebe questões de ordem local, histórico-social e, sobretudo, linguística. 

 

1. O exame Celpe-Bras: definições e propósitos 

 

O Celpe-Bras é o Certificado de Proficiência3 em Língua Portuguesa para 

Estrangeiro. Configura-se como o único exame oficial de qualificação do estrangeiro 

em níveis de proficiência reconhecido pelo governo Brasileiro e o único documento 

oficial que serve como comprovação da competência na língua portuguesa aceito 

internacionalmente em empresas e instituições de ensino. Desenvolvido e outorgado 

pelo Ministério da Educação (MEC) com aplicação iniciada em 1998, atualmente, é 

aplicado no Brasil e em outros países pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com o apoio do Ministério das Relações 

Exteriores (MRE).  

Surge como elemento político para a construção de uma dimensão 

internacional da nossa língua, uma dimensão “transnacional”, que, segundo Zoppi-

Fontana (2009, apud Diniz 2014) diz respeito a uma “língua que transborda as 

fronteiras do Estado-Nação no qual foi historicamente constituído e com a qual mantém 

laços metonímicos”. Além disso, serve como recurso parametrizador do ensino de PLE, 

uma vez não existir nenhum tipo de documento oficial que cumpra esse papel, a 

exemplo dos PCN, OCN, PCNEM. Dessa forma, surge de uma inquietação diante da 

abrangência da língua no contexto de língua estrangeiras em significativo avanço, 

possibilitando, formalmente, seu reconhecimento frente ao Estado e órgãos de interesse. 

É relevante realçar um pouco mais seu caráter político e ideológico, 

considerando a reflexão levantada por Diniz (2014), o qual reporta o Celpe-Bras como 

                                                           
3 Vale ressaltar que a proficiência mensurada não corresponde à de falantes nativos, mas definido a partir 

de um parâmetro de proficiência não-nativa, assim descrito por Scaramucci (2001, p. 78), como o perfil 

de candidato que tem – em nível máximo – um “controle operacional completo da língua. Embora lapsos 

esporádicos e pequenas imprecisões possam ser observadas, elas não impedem uma comunicação 

adequada”. 



um “gesto de autoria do Estado Brasileiro”, legitimando o efeito de oficialidade do 

exame, uma vez conter uma estrutura bastante representativa do poder político do país. 

Observamos tal aspecto pelo fato, por exemplo, de não haver uma associação (quando 

da apresentação dos professores que compõem a equipe de produção, edição, 

formatação e correção da prova) dos integrantes da equipe responsável pelo exame com 

suas respectivas universidades. Assim, há uma ligação única, destacado pelo autor 

acima, cujo “apagamento produz um efeito maior de unidade, reforçando o caráter 

oficial do exame: todos estariam diretamente ligados ao estado brasileiro” (p. 18). Tais 

considerações servem de comprovações do caráter oficial - e digno de orgulho – do 

governo federal frente ao Celpe-Bras, consolidando, mais uma vez, o fato de se tratar de 

algo de porte mais abrangente, notável, dado seu efeito retroativo no ensino de PLE 

tanto no Brasil quanto no mundo. 

Em termos estruturais, é conferido em quatro níveis: intermediário, 

intermediário superior, avançado e avançado superior.  Destina-se a cidadãos 

estrangeiros e brasileiros cuja língua materna não seja o português, como forma de 

comprovar legal e formalmente o nível de proficiência que se tem da língua.  

O exame é composto de duas partes maiores: uma parte escrita e outra oral.  Na 

parte escrita, há quatro solicitações de produção textual a partir de quatro instrumentos 

de compreensão (vídeo, áudio e dois textos-base, seguindo essa ordem de aparição). 

Logo, o candidato deve escrever quatro textos em gêneros textuais específicos, seguindo 

uma solicitação de produção que insere o candidato em um contexto de escrita 

socialmente possível e real. De modo mais detalhado, inicia-se com a observação de um 

vídeo contendo a informação principal para a primeira produção; passa-se, então, para a 

escuta de áudio com o conteúdo necessário para a próxima escrita solicitada; finaliza-se 

este primeiro momento da prova com a leitura de dois textos incentivadores de duas 

outras produções. 

A segunda parte (que não nos interessa nesse artigo) é de caráter oral, em que o 

candidato será avaliado por sua desenvoltura discursiva em meio a uma entrevista – 

pseudo conversa-informal -. Ocorre por meio de uma conversa incentivada por um 

professor avaliador, no tempo máximo de vinte minutos, sobre conteúdos variados 

apresentados no material impresso, identificado como “elemento provocador”. O 

professor escolhe até três desses elementos e inicia o diálogo, propondo questões para 

dinamizar a interação. Além do entrevistador, há a figura de um professor observador, 

que registra (quantitativamente) a desenvoltura do estrangeiro, seguindo um roteiro de 

avaliação (mostra aspectos próprios da oralidade em curso, tais como Compreensão, 

Competência Interacional, Fluência, Adequação Lexical, Adequação Gramatical e 

Pronúncia). A entrevista é gravada e enviada para o INEP junto às avaliações da equipe 

avaliador/observador e junto às produções da primeira parte.  

Importa, ainda, falar a respeito das concepções teórico-metodológicas que 

fomentam o exame. De natureza comunicativa, o Celpe-Bras utiliza-se (em linhas 

gerais) de tarefas que consideram que para o indivíduo ser proficiente, ele deve saber se 

manifestar conscientemente através de gêneros textuais, utilizando a língua como 

elemento de interação, sabendo utilizar-se de estratégias linguísticas variadas (para além 

de apenas ter conhecimento vocabular) para comunicar. Assim, essa abordagem 

comunicativa prevê que o estrangeiro tenha domínio dos aspectos gramaticais da língua, 

mas não como alvo do conhecimento, e sim como meio, possibilitando  

 
[...] o uso de um código em situações reais de comunicação. Ser um 

usuário competente, de acordo com essa visão, consiste em saber usar 

a língua em contextos variados, adequados às situações socioculturais 



ou profissionais e aos seus interlocutores. (SCARAMUCCI, 2001, p. 

80)  

 

Favorecendo a melhor compreensão, exporemos uma figura, apresentada por 

Almeida Filho (2013, p 15) que resume as características do método comunicativo 

abordado pelo certificado. Vejamos:  

 

 
Fonte: ALMEIDA FILHO, José Carlos Paes de.Dimensões comunicativas no ensino 

de Línguas. 7ª edição. – Campinas, SP: Pontes Editores, 2013, p. 15. 

 

Um fator interessante que aponta o recorte comunicativo (de cunho 

funcionalista) presente no exame Celpe-Bras está na denominação das questões de 

Tarefa que, segundo afirmado por Scaramucci (2001, p. 80),  

 
[...] é um termo usado na Linguística aplicada para se referir a uma 

atividade de ensino ou de avaliação diferente daquela usada nas 

abordagens tradicionais. Ela tem um propósito comunicativo, e 

procura especificar, para a linguagem, usos que se assemelham ou 

estão mais próximos daqueles que têm na vida real. Ela permite a 

apresentação de conteúdos “autênticos”, ou seja, extraídos de jornais, 

revistas, livros, não necessariamente elaborados para o ensino de 

línguas, e sempre dentro de um contexto maior de comunicação, para 

que o candidato possa ajustar o registro de linguagem às necessidades 

da situação. 

 

Através desse panorama, podemos defender que a prova de certificação em 

PLE serve de instrumento relevante à nossa investigação, uma vez conceber a 

linguagem de forma viva e com base no uso. Nesse sentido, continuaremos nossa 

exposição apresentando uma breve discussão sobre algo mais particular ao PB (já que 

esse é nosso foco de atenção) que se refere ao seu léxico construído nos aspectos 

culturais, sendo tratado, em níveis de significação, pela Semântica Cultural4 (SC), aos 

quais nos deteremos na seção que se segue.  

  

 

                                                           
4 Convém destacar que não detalharemos essa teoria proposta por Ferrarezi (2010, 2013), por ser extensa 

em demasiado ao trabalho em questão.  



2. A Semântica Cultural e o Léxico: considerações ao PLE 

 

Antes de falarmos das questões referentes ao léxico na abordagem cultural, 

importa descrever a relevância em se tratar da cultura (na sua concepção mais genérica) 

para o ensino de PLE, destacando, para tanto, seu papel de interferência na constituição 

de um idioma.  

 Em termos de Celpe-Bras, o conceito de cultura assimilado, segundo 

apresentado por Leroy (2014), diz respeito a algo inerente, constituinte à/da linguagem 

humana, sendo um aspecto que não se desvincula de tal. Ainda, mais detalhadamente, 

Leroy (apud Ministério da Educação, 2010, p.4), diz que:  

 
No que se refere à questão cultura, entende-se por cultural 

experiências de mundo e práticas compartilhadas pelos membros de 

uma comunidade. Os indivíduos agem em um contexto e, como tal, 

são influenciados por sua bibliografia e pelo contexto social e 

histórico no qual são inseridos. Cultura não é vista aqui como uma 

lista de fatos, autores ou datas importantes, mas como vários 

processos culturais inter-relacionados, tais como formas de interagir 

em diversas situações e contextos, atribuições de valores, 

representações de si próprio e do outro, modos de se relacionar a 

interação e a organização cotidiana com sistemas e processos 

culturais mais amplos. [Grifos nossos] 

 

O fato é que a cultura não deve ser vista, para o ensino de língua estrangeira, 

apenas, como uma fonte de conhecimento sobre o povo, a identidade histórica, 

transmissão de valores do país estudado. Deve-se expandir essa fronteira, com uma 

concepção que ganha corpo nas postulações de uma Semântica Cultural formalizada por 

Ferrarezi Junior (2013). Insere-se aqui a ideia de uma cultura que englobe esses fatores 

descritos, além das representações da mente, do pensamento traduzidas na linguagem. 

Dito de outra forma, o léxico que compõe o arcabouço da língua-alvo ganha 

significação no uso, sendo modelado por questões históricas, antropológicas, 

conceituais de um povo – do povo brasileiro – manifestado no pensamento do indivíduo 

nativo e transferido para os sentidos que damos às palavras. Cultura essa que, nas 

palavras do autor citado, não deve ser considerada “totalmente externa ao sistema” 

(ibidem p. 72) – como outrora o fora – no entanto, revelando-se como um fator que 

determina o linguístico assim como fatores puramente gramaticais, estruturais. Para 

além, “hoje, sabemos, entre outras coisas, que a cultura de uma comunidade não apenas 

interfere na atribuição de sentidos a uma palavra, mas interfere até na própria estrutura 

gramatical da língua que ali é falada.” (FERRAREZI, 2013, p. 73). 

Complementando, é interessante expor o posicionamento de Almeida Filho 

(2011, p. 107-108) sobre a interferência cultural5 no ensino de PLE, culminado com o 

defendido até o momento. Vejamos:  

 
Já podemos depreender que o cultural num cenário de aprendizagem 

comunicativa precisa atravessar o limite da própria cultura (e aí temos 

o sentido de transcultural) quando a consciência dela o permitir, e 

                                                           
5 O referido autor apresenta um elemento importante sobre o lugar que o cultural deve no ensino de PLE, 

uma vez que afirma (e de fato o é) que esse conhecimento não deve ser limitado À linguagem 

verbalizada, mas as realizações sociais diversas tais como: quando há um cumprimento com beijo, como 

fazemos? Qual o nível de comprometimento existente quando falamos “apareça”, em uma despedida 

(deve-se entender o caráter fático da expressão) etc. 



instalar-se no intercultural que implica a reciprocidade de viver 

(mesmo que temporariamente) na esfera do outro e simultaneamente 

ter o outro confortavelmente na nossa esfera de cultura. 

 

Através dessa breve explanação, é notório que o pressuposto de cultura 

assimilado pelo exame Celpe comunga da concepção de cultura apresentada pela SC. 

Logo, é bastante pertinente concluirmos que o conhecimento lexical solicitado do 

candidato, na prova Celpe-Bras, deve estar margeado por um contexto cultural, 

permitido pelo próprio texto da tarefa, o qual oferece elementos de significação – tais 

como palavras sinônimas e antônimas com sentidos especializados no contexto de uso, 

ou campos semânticos próprios do elemento de informação suscitado no texto, ou ainda, 

uso de termos típicos de uma esfera cultural da língua de interesse, em resumo, 

elementos dos mundos que são representados pela língua -. Portanto, para isso, podemos 

dizer que “a língua é formatada pela cultura na medida em que a cultura exige da língua 

formas de expressão adequadas em todas as situações imagináveis” (FERRAREZI, 

2013, p. 74). 

Cabe-nos, ainda, genericamente (bem longe de esgotar o tema que é um tanto 

quanto vasto), explicar o que se entende por especialização de sentido, uma vez que 

usaremos bastante esse conceito no momento da análise. Não trataremos esse processo 

na totalidade de sua conceituação, uma vez que se concebe um vazio de sentido 

existente no léxico, sendo a palavra (no caso, chamado de sinal-palavra por ser vazia de 

sentido quando fora de um contexto, do uso) dotada de sentido nos diversos usos e 

possibilitada pela cultura. O que é relevante e profícuo para nossas assunções é a ideia 

de a palavra ir ganhando novos sentidos (diferente do seu sentido primeiro, habitual, 

denotativo) a partir da comunicação, de forma a representar os fatos do mundo, isto é, 

“o sentido gera as bases necessárias para o falante construir a expressão [...]” 

(FERRAREZI, 2010, p. 95). 

Com base no exposto, partiremos para a investigação desse léxico 

culturalmente especializado nos textos base da Tarefa de produção textual (parte 

coletiva escrita) do exame Celpe-Bras, destacando a importância de se instaurar esse 

conhecimento no candidato para a execução adequada da solicitação.  

 

  

3. Análise das solicitações escritas do exame Celpe-Bras 

 

Como dito a priori, selecionamos 2 (duas) tarefas de produção textual do 

exame Celpe-Bras de diferentes anos. Agora, faremos a apreciação do conteúdo lexical 

dos textos de apoio para o cumprimento da solicitação textual. Nossas reflexões 

versaram sobre o a necessidade do conhecimento lexical baseado em um aspecto lexical 

da língua para que consiga obter um resultado positivo no exame, no sentido de 

certificação de plena proficiência no PB.  

 

3.1. Prova 2012.1 

 

A atividade abaixo se refere à tarefa IV da parte escrita da prova aplicada pelo 

INEP, no primeiro período de 2009, informando que a aplicação da prova Celpe-Bras é 

feita duas vezes ao ano para atender a demanda de estrangeiros que buscam essa 

certificação.  



 
 

Com relação ao que pretendemos investigar, é importante observar que, para o 

cumprimento da questão, o candidato não deve, apenas, utilizar o texto como fonte de 

informação/conteúdo auxiliando a sua produção textual. Na realidade, há uma 

relevância maior a qual deve ser atentada: o texto lança um arcabouço lexical que 

representa, efetivamente, o conteúdo a ser informado, com escolhas lexicais 

possibilitadas no aspecto cultural. Logo, para que se alcance a qualificação de 

proficiente em níveis intermediário-superior e superior, é primordial o entendimento do 

valor desse léxico na construção do texto base e, principalmente, do seu próprio texto. 

Nessa Tarefa, observamos, claramente, a partir da própria solicitação escrita, 

que o aspecto da língua como interação está bastante arraigado no exame, indo ao 

encontro da concepção de língua em uso. Nesse sentido, podemos observar que é 

formado um contexto de criação textual na solicitação, enquadrando o candidato em um 

cenário social bem específico (“gerente financeiro de uma escola de samba”). Também 

é feita a delimitação do gênero (“redija uma carta”), o destinatário (“a empresas 

brasileiras ou estrangeiras”), bem como o assunto do endereçamento (“solicitando 



patrocínio para a sua escola”). Assim, o estrangeiro não apenas é instruído a escrever, 

mas é orientado, detalhadamente, sobre sua escrita, em consonância com o considerado 

como apropriado para o trabalho com os gêneros textuais, além de, principalmente, 

reforçar o aspecto comunicativo de abordagem do Celpe-Bras. Fica esclarecido o 

gênero, o público-alvo, o assunto e a linguagem que deverá ser utilizada, pontos esses 

fundamentais para o bom desenvolvimento da tarefa. Contudo, há um elemento que nos 

é de principal interesse: o léxico a ser empregado na produção. Não adianta saber 

escrever uma carta (no caso do candidato em comprovação de proficiência) se, ao 

“explicitar as vantagens que o patrocínio poderá trazer para a empresa, relacionando-as 

ao valor cultural e social   do investimento do Carnaval” ele não faça as escolhas mais 

coerentes com o contexto suscitado tanto na solicitação quanto no texto base.  

Espera-se que o candidato, a priori, compreenda o que se quer dizer com 

“anuncie no samba-enredo e salve o carnaval”, compreenda as informações postas no 

texto para que ele possa, de fato, lograr êxito na argumentação do texto.  Outro aspecto 

de igual relevância, é o uso de palavras específicas da realidade enaltecida no texto 

(léxico especializado no cultural), tais como “carnaval”, “outros carnavais”, “enredo”, 

“espetáculo”, “patrocínio”, palavras expostas no próprio material de auxílio; além de 

outras como contribuir, comunidade, dinheiro sujo, dinheiro limpo etc. que podem ser 

inferidas.  

Em termos de proposta de produção, o Celpe-Bras dá conta de não apenas 

possibilitar o contexto de criação, mas também fornecer material informativo rico no 

léxico especializado, com expressões típicas da realidade apresentada, o que contribui 

ainda mais para a realização da tarefa. Finalmente, a depender do nível de conhecimento 

lexical culturalmente especializado, o candidato desenvolverá não só o gênero 

adequadamente (em termos estruturais), sobretudo se utilizará de palavras e expressões 

que denotem seu grau de proficiência efetiva na língua. 

Para continuar a observar a importância do que está sendo afirmado desde o 

princípio deste trabalho, apresentaremos mais uma proposta de escrita (Tarefa 4), 

retirada da prova deste ano.    

 

 

3.2. Prova 2014.16 

 

Assim como na prova anterior (e em todas as provas, pois é a formatação do 

exame como um todo), há, nessa solicitação, um encaminhamento bastante delimitado 

de produção do gênero relato de experiência, ou um artigo de opinião (não expresso, 

mas subtendido). É fornecido o contexto para a escrita (“como colunista... você decidiu 

escrever um texto colocando-se na posição do taxista...”), enfatizando que deverá ser 

narrada a experiência como taxista e, principalmente, argumentando-se favorável ou 

contra “o uso da tecnologia na sociedade atual”. 

Para nativos, pareceria fácil opinar sobre tal tema (o que não implica, com essa 

afirmação, que seria igualmente fácil fazê-lo de modo escrito, mesmo sendo nativos e 

conhecedores da língua), o é também para um candidato que tem um conhecimento 

vocabular vasto em termos de adequação das palavras no seu efetivo uso (voltando a 

dizer: culturalmente especializado). 

Seguindo a lógica anteriormente posta, não basta saber escrever o gênero no 

seu aspecto estrutural, o que vai determinar o nível mais avançado de proficiência é o 

                                                           
6 A prova digitalizada está com rabiscos, pois foi utilizada pelo candidato como rascunho, não sendo a 

versão final de envio ao INEP. 



conhecimento do gênero associado ao conhecimento lexical desse candidato acerca do 

tema abordado na questão.   

 

 
 

Termos como: “destino”, “GPS”, orientar”, “geringonça”, “praça”, “a bordo”, 

“tecnobreguetes”... possibilitam a construção do sentido do texto e dão força à 

argumentação do autor, estando “à mesa” para uso do candidao. No entanto, se não 

houver a compreensão do léxico mais especializado, denotador da cultura como 



elemento de molde, não haverá o uso coerente, logo, pode ser que o nível de 

proficiência desse estrangeiro seja medido por baixo.  

Particularmente nessa Tarefa, necessita que o estrangeito se coloque no papel 

social de taxista, subentendendo que, para ser efetivamente um taxista, é importante 

empregar palavras próprias do seu contexto de trabalho (que, para um nativo, é mais 

inteligível). Logo, na escolha de um léxico típico dessa realidade na produção final, o 

candidato demonstra  que conhece os aspectos mais culturais da língua, tendo maiores 

chances de bom resultado.  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Mostramos, neste artigo, de forma bem ampla, questões referentes ao 

Português como Língua Estrangeira, especialmente a relevância adquirida no cenário 

internacional, de modo particular, a partir da formalização e aplicação da prova de 

proficiência em língua português, o Celpe-Bras, que certifica os interessados em 

comprovação de conhecimento do Português Brasileiro para fins diversos.  

A notoriedade e solidificação desse exame não só permitiram o crescimento na 

procura pela língua, mas também a criação da identidade do Estado/nação - segundo 

expomos -, além de poder ser tratado como elemento que dita regras acerca do ensino de 

PLE no Brasil e no mundo, já que não existe um documento parametrizador que cumpra 

essa função. 

Para dar corpo à reflexão, consideramos o aspecto lexical, ou melhor, a 

importância de um conhecimento lexical amplo e contextualizado que abarque um nível 

vocabular detentor do aspecto cultural incorporado à língua, como forma de 

comprovação que se conhece a língua mais intrinsecamente. 

Finalizamos com uma investigação de duas questões a fim de justificar essa 

afirmação sustentada desde o início da nossa escrita.  

A trajetória traçada aqui pode ser confirmada na relevância ao aspecto cultura 

da nossa língua como forma de demostrar proficiência no Celpe-Bras. Por fim, nas 

palavras de Almeida Filho, fechamos nossa discussão concordando que: 

 
O Brasil é um país pós-colonial americano, etnicamente 

hibridizado, de proporções continentais, marcado por uma natureza 

singular e magnética, e por uma sociedade em fluxo, otimista, diversa 

e desequilibrada em alguns aspectos. Essa alegria de viver, as 

diferenças e desajustes, estão presentes em todo o território nacional e 

estão refletidos na linguagem do Português brasileiro (PB). Portanto, 

ensinar a língua portuguesa tal como ela está colocada no contexto 

brasileiro não é uma tarefa simples, especialmente se levarmos em 

conta que há desejos ou pressões contrários nos contextos, que a 

língua-alvo tem uma cultura diversa por trás de si e que esse idioma se 

relaciona politicamente com um país Brasil em forte processo de 

transformação. Qualquer tentativa de separar a língua dessas 

condições consistiria numa abstração simplificadora questionável e 

pouco esperançosa de bons resultados. (ALMEIDA FILHO; 

MOUTINHO, 2011, p. 41) 
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