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1. O Exame
O Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, Celpe-Bras, é o exame brasileiro reconhecido oficialmente como certificação em
língua portuguesa pelo Ministério da Educação (MEC) e é considerado um exame de alta relevância (Schlatter et al., 2009).

2. O Acervo
O Acervo Celpe-Bras é uma plataforma online que reúne todos os
documentos, provas, manuais e demais dados a respeito do exame. Foi
desenvolvido pelo grupo de pesquisa AVALIA, da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul, e disponibilizado publicamente em 2014. A
disponibilização do Acervo foi de extrema relevância para democratizar o
acesso aos dados do exame (Schoffen et al, 2017).

3. Metodologia
→ Questionário no programa Qualtrics, com questões fechadas e
abertas, disponibilizado nas páginas do Acervo Celpe-Bras com convite
para participação voluntária entre os dias 16 de junho e 4 de outubro de
2018;
→ Análise quantitativa, por meio de geração de gráficos, e qualitativa,
através da interpretação desses gráficos.

Fonte: Elaborado pela autora, 2019.

4. Objetivos
→ Mapear o perfil dos usuários do Acervo;
→ Investigar o impacto que a disponibilização pública desses materiais
teve para o ensino e a aprendizagem de Português como Língua Adicional
e para a preparação dos examinandos.

5. Resultados

Fonte: Nagasawa et al., em preparação.

→ Os dados sugerem que os usuários são, em sua maioria, estudantes
(56,32%) do sexo feminino (58,29%) com idade entre os 21 e os 40 anos
(64,12%), que possuem o espanhol como língua materna (48,87%) e
utilizam o Acervo Celpe-Bras para estudar (55,17%);
→ As respostas revelam que o Acervo Celpe-Bras vem exercendo uma
grande influência na vida de:
● estudantes, que podem buscar materiais para obter certificação no
exame;
● professores, influenciando nas prática docente; e
● pesquisadores da área, fortalecendo essa área de estudos e
possibilitando a crescente produção de conhecimentos e o
aprimoramento do exame.
Fonte: Nagasawa et al., em preparação.
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