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RESUMO 

Partindo de uma crença compartilhada entre professores de espanhol de que a 
similaridade entre o português e o espanhol pode ser fator de dificuldade para o 
aprendiz brasileiro, principalmente nas fases iniciais, vamos examinar em que 
aspectos lingüísticos ocorrem os erros decorrentes da proximidade e quais afetam a 
comunicação. Outro foco importante é observar se os problemas detectados no 
grupo iniciante permanecem no nível seguinte. Para isso, faremos algumas reflexões 
a respeito do processo de aprendizagem de LE, bem como suas relações com a LM, 
e abordaremos o conceito de erro e de transferência considerando o modelo de 
“análise de erros”. Neste estudo, enfocaremos os dados baseando-nos no conceito 
de “gramaticalidade”, isto é, observaremos se o texto produzido está de acordo com 
o sistema da língua-alvo. Tais dados foram coletados numa turma do nível básico do 
Centro de Línguas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), num total de 20 
alunos, e numa turma de Língua Espanhola III do curso de licenciatura em Letras da 
UFPR, num total de 11 alunos. Do ponto de vista de um estudo quantitativo, seria 
insignificante o número de participantes, mas o objetivo desta coleta de dados reside 
na ilustração do que queremos discutir, que é a questão da semelhança 
interlingüística e de como ela se manifesta na aprendizagem de espanhol no 
contexto escolar. O critério para a análise de dados considera a distinção entre os 
erros “globais” e “locais”, ou seja, aqueles que afetam a comunicação e aqueles que 
se referem a incorreções mais pontuais de gramática respectivamente (BURT; 
KIPARSKY, 1973). Esta distinção parece adequada para o nosso estudo, uma vez que 
daria conta da especificidade do espanhol e do português, que, por sua proximidade, 
pode provocar erros significativos do ponto de vista quantitativo e de diversidade, 
que vão desde alguns casos de ditongação até problemas de compreensão. Outra 
vantagem desse critério é a possibilidade de verificar se os erros globais e locais 
permanecem ao longo de um determinado recorte no continuum de forma 
proporcional ou se apresentam evoluções diferenciadas. Consideramos este aspecto 
interessante, já que hipotetizamos que a transferência seria mais freqüente na fase 
inicial da aprendizagem e que, possivelmente, diminuiria ou desapareceria na fase 
seguinte, tornando-se o texto cada vez mais compreensível e menos estigmatizado 
como “portunhol”. 
 
Palavras-chave: Língua Espanhola, semelhança interlingüística, transferência de 
erros, aprendizado, progresso. 
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ABSTRACT 

Taking as starting point the believe shared by Spanish language teachers that the 
similarity between Portuguese and Spanish can be a difficulty source for learners 
with Portuguese as first language, specially at initial stages, this work examines what 
Linguistics aspects are affected by errors due this similarity and how it affects the 
communication process. Another important aspect is to check if the problems 
detected at initial stages are also detected at further stages. To accomplish this task, 
some reflections regarding the foreign language learning process, and its relation 
with mother tongue as well, will be made. The concept of error and transfer will also 
be approached, considering the Error Analysis model. This study approaches the 
data collected based on the concept of “gramaticality”, that is, to observe if the text 
produced is aligned with the system of the target-language. The data was collected 
from the teaching experience with a Spanish language basic stage level class (twenty 
learners) at a Language Center (Celin – UFPR) and a third stage level of an 
undergraduation class (eleven students) of a public University Spanish Literature 
course (UFPR). Quantitatively, the study population would be insignificant, but the 
main objective of field data collection was to illustrate how the Linguistics similarities 
affects the second language learning process. The data analysis criteria consider the 
distinction between “global” and “local” errors, referring respectively to errors that 
affects communication and that are related to punctual grammatical mistakes (BURT; 
KIPARSKY, 1973). This distinction seems to be adequate to this study purpose, since it 
comprehends the similarities specificities of Spanish and Portuguese that can cause 
a wide range of errors, from “diphthongation” to comprehension problems. Another 
advantage of the criteria assumed is the possibility to check if global and local errors 
develop in a proportional or independent way during a certain period of continuous 
learning process. This aspect is considered important since this study hypothesis is 
that the transfer is more frequent at basic levels and, possibly, diminish and even 
disappear at subsequent levels, enabling the learners to produce texts even more 
comprehensible and less stigmatized as “portunhol”.  
 
Key-words: Spanish Language, linguistics similarities, transfer, errors, learning 
process, progress. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 JUSTIFICATIVA: A IMPORTÂNCIA DO ESPANHOL 

“Conhecer apenas a língua materna nos impede de ver a riqueza 
que existe nos demais além de criar facilmente uma fé cega em nossa 

própria superioridade, perigo que pode ser mortal ao longo da produção 
de toda forma de atividade científica, artística ou intelectual em geral. 

Pablo DOMÍNGUEZ, 1998 
 

A língua estrangeira é um instrumento necessário para ter horizontes, para 

ampliar o campo de atividades culturais e mentais do indivíduo. O inglês, por 

exemplo, que é segunda língua na maior parte do mundo, converteu-se na língua 

internacional dos negócios e do comércio, da ciência e da tecnologia, das 

relações internacionais e da diplomacia. Outros intercâmbios profissionais como 

as atas de congressos médicos ou de pedagogia das distintas partes do mundo, 

são, muitas vezes, realizadas em inglês, segunda língua de muitos dos 

participantes (LARSEN-FREEMAN; LONG, 1994). 

No que diz respeito à língua espanhola, podemos observar um crescimento 

considerável de pessoas interessadas em sua aquisição. Com o surgimento do 

Mercosul, o ensino de espanhol como língua estrangeira passou a fazer parte de 

um novo cenário, decorrente do contexto de integração econômica, social, política 

e cultural entre os países do Cone Sul. Neste sentido, FERREIRA (2001) afirma a 

importância histórica desse momento como fator favorável à aprendizagem do 

espanhol, considerando o “portunhol”1 como insuficiente tanto para a 

comunicação oral quanto para o uso de documentos oficiais e comerciais. 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (1991) também aponta para o crescimento de estudantes 

preocupados em aprender o espanhol corretamente por questões laborais e 

educativas em decorrência do Mercosul e da integração de Espanha e Portugal 

na União Européia. No entanto, apesar do aumento da demanda de estudos 

sobre o ensino de espanhol nos últimos tempos, ainda temos pouca bibliografia 

disponível na visão do autor. O fato indica que, por haver novas perspectivas e 

                                            
1 A interlíngua do aprendiz brasileiro aprendendo espanhol como LE é reconhecida 

informalmente como “portunhol” e se refere à criação de um sistema lexical particular em que são 
combinados lemas e lexemas das duas línguas (VILLALBA, 2002). 

 



2 

interesses na atualidade, é relevante haver mais estudos sobre o processo e os 

fatores que influenciam a aprendizagem, especialmente por falantes de 

português. Tratam-se de línguas muito semelhantes aparentemente e, por esse 

motivo, provavelmente os alunos estabeleçam uma falsa relação entre língua 

materna (LM) e língua estrangeira (LE), a qual pode ser observada em diversos 

aspectos da LE. 

A aprendizagem do espanhol por alunos falantes de português não é muito 

fácil, apesar das expectativas em contrário. Essa suposta facilidade, expressada 

principalmente por aprendizes de níveis elementares, pode ser questionada na 

medida em que os alunos apresentem uma aprendizagem afetada pela 

proximidade interlingüística entre o português e o espanhol. Na verdade, o que 

existe “é um mito de língua fácil ou a dicotomia semelhança/falsa semelhança no 

cerne da aquisição de espanhol por falantes brasileiros” (VILLALBA, 2002, p. 5). 

Segundo BARBIERI DURÃO (1999), falantes de português aprendendo espanhol ou 

falantes de espanhol aprendendo português são “falsos principiantes”2, devido à 

semelhança existente entre a língua materna e a língua-alvo. Talvez os alunos 

tenham consciência disso e partam do princípio do mito da língua fácil para a 

aquisição do espanhol. Essa questão é compartilhada entre professores de 

espanhol e pôde ser constatada por meio de uma atividade oral baseada em 

perguntas e respostas realizada numa sala de aula com 20 alunos brasileiros 

aprendizes de espanhol do nível básico. O objetivo foi perceber quais as 

expectativas e interesses dos aprendizes com relação à língua que optaram para 

estudar. Os questionamentos, realizados por mim nos primeiros dias de aula do 

grupo de iniciantes, obtiveram resultados instigantes. A justificativa de uma aluna 

do espanhol básico diante da pergunta abaixo impulsionou-me a analisar melhor a 

veracidade de tal afirmação: 

 

  Por que você decidiu estudar espanhol? 

  Porque é mais fácil que as outras línguas, tudo é muito parecido, eu 

entendo quase tudo... 

                                                                                                                                    
 
2 A expressão “falso principiante” é usada por BARBIERI DURÃO (1999, p. 244) para 

designar aprendizes que adquirem uma LE próxima a sua LM.  
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A mesma aluna demonstrou impressões bem diferentes no final do 

semestre. 

 

  É tão parecido que eu acabo me confundindo... 

 

A literatura indica que a proximidade entre o português e o espanhol é um 

ponto de partida provável para compreensão e produção oral e escrita desde o 

início do aprendizado. Por outro lado, significa que aumenta o risco de 

interferência, o que se constitui em barreira para atingir o nível de excelência 

próximo ao do falante nativo (SWAN, 1997). 

Contra as expectativas iniciais dos alunos falantes de português 

aprendendo espanhol, as quais remetem ao mito de língua fácil, há uma crença 

por parte dos professores de espanhol e teóricos da área de que as dificuldades 

devem-se, em grande parte, à semelhança. Segundo BARBIERI DURÃO (1999, p. 

244): 

 
A simetria entre o português e o espanhol induz a desvios nas estruturas que não são 
simétricas, desvios que resultam do fato de que os aprendizes tendem a projetar, de modo 
indiscriminado, seus conhecimentos lingüísticos maternos sobre a língua meta3 na 
intenção de estabelecer uma identidade total entre os dois idiomas. 
 

Pode-se considerar que essa projeção, muitas vezes, é tão ampla que o 

aprendiz acaba não percebendo as diferenças. 

Diversos colegas comentam sobre a dificuldade dos alunos em “separar” 

os dois idiomas, ou seja, após um curto prazo de estudo os aprendizes crêem 

estar falando um bom espanhol apesar das mesclas que fazem no que diz 

respeito aos campos léxico-semânticos, morfológicos, sintáticos, ortográficos e 

também fonológicos. No entanto, o que a maioria dos professores comenta é que 

os alunos não percebem quando cometem os equívocos. 

A verificação e as deduções compartilhadas com colegas da área de 

espanhol podem caracterizar-se como uma crença ou mito, que poderá ser 

desmitificado ou não no decorrer do trabalho. As expressões crença e mito são 

colocadas em seu sentido literal. Assim como os alunos sustentam o “mito de 

                                            
3 O termo língua meta refere-se à língua-alvo, ou seja, o espanhol como LE. 
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língua fácil” ao ingressar no espanhol como LE, os professores também 

sustentam a crença de que a semelhança entre o português e o espanhol pode 

ser fator de dificuldade para o aprendiz brasileiro, principalmente nas fases 

iniciais. É possível entender que, devido à origem comum (latim) da língua 

portuguesa e da língua espanhola, existe uma relação íntima de parentesco, o 

que favoreceria o processo de aquisição, pelo menos na fase inicial (SCHMITT; 

MCCARTHY, 1997). No entanto, alguns estudos revelam que a similaridade 

também favorece a cristalização equivocada de dados, ou seja, a fossilização, já 

que, ao se apropriar de uma língua, o aluno acaba utilizando estratégias bem 

peculiares, muitas vezes baseadas na língua materna, e que representariam um 

aspecto negativo na aprendizagem de línguas próximas (BARBIERI DURÃO, 1999). 

Como existem poucos trabalhos de pesquisa de caráter teórico e descritivo 

e não se sabe muito sobre a interlíngua do aluno brasileiro aprendiz de espanhol, 

segundo a afirmação de estudiosos como VILLALBA (2002), surge a preocupação 

de sustentar ou não algumas afirmações correntes com base na teoria existente, 

tais como: O espanhol é a língua mais fácil para um brasileiro aprender! Com o 

portunhol eu me viro! 

Em verdade, torna-se necessário analisar as medidas da interferência na 

aprendizagem, bem como a teoria que sustente ou responda às questões 

pertinentes sobre as dificuldades de uma aprendizagem satisfatória por parte do 

falante de português brasileiro ao aprender espanhol. 

Com este estudo, pretendemos analisar os erros que apontem para as 

particularidades do falante brasileiro aprendendo espanhol em contexto escolar e 

observar em quais aspectos a semelhança afeta a comunicação. Por exemplo, 

um fato que chama muito a atenção dos professores de espanhol, e que também 

é sustentado por BARBIERI DURÃO (1999, p. 244), é que, quando os aprendizes 

precisam de léxico e estruturas mais complexas daquelas que já conhecem, 

 
...acabam introduzindo-as fazendo uma tradução literal, adaptando simplesmente a 
morfologia da língua estrangeira, “espanholizando” ou “aportuguesando” os términos em 
cada caso, ou então recorrem ao emprego, sem nenhuma modificação, de elementos de 
sua língua materna, o que corresponde em muitas situações ao emprego dos falsos 
cognatos. 
De certa maneira, a autora aponta para a questão da semelhança como 

fator determinante nas estratégias “mal” aplicadas por parte dos alunos.  
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Contrapondo-se à opinião dos professores, a visão dos alunos no final do 

primeiro semestre em relação à aprendizagem de espanhol também é reveladora. 

Ao responderem o questionário proposto em sala de aula como instrumento 

formal de coleta de dados, os aprendizes apontaram aspectos positivos e 

negativos sobre a forma como consideravam que a língua materna (português) 

afeta a inferência de sentido das palavras desconhecidas ao ler ou escrever em 

espanhol. 

 

Aspectos positivos: 
Por um lado facilita muito o aprendizado, principalmente nas conversações. 

A leitura é fácil, pois os termos são muitas vezes cognoscíveis. 

A gramática é muito parecida. 

A semelhança na maioria das palavras. 

Você consegue ter uma noção da idéia geral mesmo não sabendo o 

vocabulário específico. 

Os cognatos e as regras gramaticais são parecidos. 

Há muitas palavras parecidas, podendo improvisar quando preciso. 

O conhecimento de português facilita a leitura em espanhol por serem 

línguas muito próximas (leitura de textos técnicos e científicos). 

Muito similar, geralmente facilita o vocabulário. 

 

Aspectos negativos: 
Confunde no momento em que é preciso escrever, também por serem 

muito parecidas. 

A escritura se torna difícil, já que a semelhança de vocábulos muitas vezes 

leva ao engano. 

A grande semelhança causa algumas confusões. 

Falsos amigos. 

A pronúncia. 

A escrita, a pronúncia e as palavras com escrita e pronúncia iguais e 

significados diferentes. 

Falsos cognatos e tentativa de usar “portunhol” por muitas vezes. 

As palavras parecidas que não têm o mesmo significado. Ex: apelido é 

sobrenome. 
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Porque eu acabo misturando o português na escrita de textos. 

Construção gramatical. 

Há muitas palavras cognatas entre espanhol e português, o que pode 

causar confusão ou interpretação errada tanto na escrita e na leitura. 

 

Podemos pensar em uma correspondência entre os aspectos positivos e 

negativos apontados pelos alunos. Por um lado, o aluno parte da crença na 

“língua fácil” e, em virtude dessa falsa facilidade, passa a descobrir dificuldades 

decorrentes da similaridade.  

Levando em consideração a relação íntima entre a LM e a LE, apenas um 

aluno não apontou nenhum aspecto positivo, diferentemente dos demais. Esse 

dado indica que a maioria dos alunos trata a similaridade como fator positivo e 

facilitador, pelo menos nos primeiros contatos com a língua. Apesar disso, 

observa-se que todos demonstraram ter consciência das dificuldades, o que não 

pode ser ignorado na análise dos dados.  

Por outro lado, a crença de que a semelhança entre o português e o 

espanhol é um fator que facilita a comunicação nos permite hipotetizar que é 

precisamente esta proximidade interlingüística que justificará a ocorrência de 

erros léxico-semânticos, sintáticos, morfológicos e ortográficos, porque se ativa a 

transferência como estratégia. 

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

Introduzido o tipo de problema de aprendizagem de espanhol, o qual 

aponta para a similaridade entre o português e o espanhol como fator de 

dificuldade para o aprendiz brasileiro, principalmente nas fases iniciais, podemos 

definir os seguintes objetivos:  

 

a) observar se os semelhantes se atraem; 

b) analisar quais os erros que apontam para a influência da LM no 

aprendizado de espanhol como LE; 

c) examinar em que aspectos lingüísticos ocorrem os erros que afetam a 

comunicação; 
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d) examinar se os problemas detectados no grupo iniciante permanecem 

no nível seguinte. 

 

Para tanto, faremos algumas considerações a respeito do processo de 

aquisição de LE, bem como suas relações com a LM. ELLIS (1994) comenta sobre 

as diferenças entre os aprendizes, as situações e os caminhos pelos quais pode 

ocorrer a aprendizagem. Neste sentido, de modo a especificar nosso sujeito, 

iremos considerar o aprendiz brasileiro falante de português aprendendo espanhol 

no ambiente da sala de aula, analisando o resultado de seus “diferentes 

caminhos” para a aquisição de LE. 

Para isso, iremos examinar os dados de 11 alunos do curso de Licenciatura 

em Letras Português e Espanhol da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e de 

20 alunos do Centro de Línguas da UFPR – Celin. Do ponto de vista de um 

estudo quantitativo, seria insignificante o número de participantes, mas o objetivo 

dessa coleta de dados reside na ilustração do que queremos discutir, que é a 

questão da semelhança interlingüística e de como ela se manifesta na 

aprendizagem de espanhol no contexto escolar. 

Tais dados foram utilizados para nortear a nossa descrição tendo como 

base a questão da similaridade entre a LM e a LE como um provável fator 

dificultador na comunicação. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMANTES E DESCRIÇÃO DOS CURSOS 

Os 20 alunos do nível básico envolvidos na pesquisa são do curso do 

Celin. Este curso é constituído por 6 semestres (3 níveis). Cada nível equivale a 

120 horas de aula, numa abordagem comunicativa. Após cursar os 3 níveis, o 

aluno pode ingressar no grupo de conversação em língua espanhola, equivalente 

a 45 horas. O material utilizado como recurso pedagógico com o grupo de 

iniciantes (nível 1/1.º semestre) durante o curso foi o Español Sin Fronteras – 

nivel elemental, caracterizado pelos autores como “um método comunicativo e 

gramatical” (SÁNCHEZ LOBATO; MORENO GARCÍA; SANTOS GARGALLO, 1999). O 

interesse desses alunos com relação à aprendizagem de língua espanhola está 
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vinculado, na maioria dos casos, ao mercado de trabalho, às necessidades de 

comunicação e às leituras obrigatórias da faculdade. 

Já os 11 alunos pertencentes ao grupo intermediário fazem parte do curso 

de Letras da UFPR. O curso é constituído por 6 níveis com 90 horas cada. Os 

alunos envolvidos neste estudo cursaram 3 níveis, num total de 270 horas. Após 

cursarem os 6 níveis com ênfase na língua, os alunos devem freqüentar as aulas 

de Literatura Espanhola e Hispanoamericana. Os aprendizes têm interesse na 

licenciatura, no trabalho com tradução e na pesquisa científica. O material didático 

utilizado com o grupo em questão como um dos suportes foi o livro Gente, 

também com enfoque voltado à comunicação. 

 

1.4 A METODOLOGIA DE TRABALHO 

Vamos abordar a produção de dois grupos de brasileiros aprendendo 

espanhol como LE considerando a interlíngua desses falantes como ferramenta 

que nos permitirá constatar que a proximidade interlingüística pode funcionar 

como fator dificultador em decorrência da transferência da LM para a LE. Os 

critérios da gramaticalidade/análise de erros serão instrumentos para a descrição 

dos dados de transferência da LM para a LE, o que provavelmente se manifesta 

como uma estratégia nos dados dos aprendizes. Os critérios da gramaticalidade e 

o modelo de Análise de Erros serão instrumentos para a descrição desses 

dados. 

Os dados que servem de base para a pesquisa são de linguagem escrita e 

estão constituídos por textos produzidos no contexto da sala de aula. Essas 

produções são resultado de reflexões e diálogos sobre a família, o emprego, os 

gostos e preferências, a auto-imagem, a rotina pessoal e as impressões sobre a 

leitura da adaptação do romance Sangre y arena, de Vicente Blasco IBÁÑEZ 

(1991). Em contrapartida, os textos dos alunos do nível intermediário são relatos e 

impressões sobre o nível do curso que estavam concluindo, ou seja, o nível III. 

Além dos textos, o questionário foi um instrumento formal de coleta de 

dados que auxiliou muito nas considerações deste trabalho. No questionário, 

constam os dados e estratégias pessoais dos alunos no contato com a língua 

espanhola, bem como as impressões sobre a inferência da LM na aprendizagem 
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da LE em questão. O objetivo foi o de detectar e observar essas impressões nas 

perspectivas positiva e negativa na visão do aprendiz e associá-las às 

dificuldades e facilidades de aprendizagem.  

A partir dos dados coletados (textos e questionário), foram realizados o 

levantamento, a análise e a conclusão baseada na análise de erros dos 

aprendizes. Esses erros foram classificados de acordo com a postura dos teóricos 

BURT e KIPARSKY (1973), os quais os classificam em dois grandes grupos: os 

erros globais e os erros locais. Dentro dessas duas classificações foram 

agrupadas erros de ordem sintática, léxico- semântica, morfológica e ortográfica 

segundo as perspectivas de BARBIERI DURÃO (1999) e FERNÁNDEZ (1997). Nas 

considerações finais, há observações importantes sobre essas classificações, as 

quais refletem algumas implicações de ordem prática.  
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A APRENDIZAGEM DE LE 

Neste trabalho, utilizaremos o termo aprendizagem e manteremos os 

termos aprendizes/alunos para nos referir aos que participam desse processo. 

Isso porque, às vezes, considera-se a aprendizagem como a que ocorre em sala 

de aula e aquisição como natural, fora da sala de aula. Do mesmo modo, há 

distinção entre segunda língua e língua estrangeira, sendo que a primeira diz 

respeito ao aprendiz que adquire uma língua em seu contexto natural (no país de 

origem, por exemplo) e a língua estrangeira como a aquisição fora do contexto em 

que a segunda língua é a língua nativa (FERNÁNDEZ, 1997, p. 39), ou seja, um 

brasileiro aprendendo espanhol no Brasil estaria adquirindo uma língua 

estrangeira e não uma segunda língua. Ele só estaria adquirindo uma segunda 

língua se estivesse aprendendo espanhol na Espanha, por exemplo. FERNÁNDEZ 

(1997) salienta que esses términos costumam ser usados como sinônimos, visto 

que se entende por “segunda língua” toda língua não-materna e por “língua 

estrangeira” a língua de um país de onde não se é nativo. Para a autora, as 

divisões políticas e lingüísticas não coincidem em muitos casos. O espanhol pode 

ser segunda língua para um galego, um basco ou um catalão e não língua 

estrangeira. Um fenômeno semelhante ocorre no Canadá, ao considerarmos a 

presença do inglês e do francês. 

Levando em conta o aprendiz brasileiro aprendendo espanhol no Brasil, 

usaremos, neste trabalho, o termo língua estrangeira (LE), referindo-nos sempre à 

aprendizagem de língua estrangeira como forma de padronização da 

nomenclatura. 

 

2.1.    A APRENDIZAGEM DE LE E SUAS RELAÇÕES COM A LM 

(A SEMELHANÇA LM-LE) 

Assim como os caminhos que o aprendiz segue para adquirir o 

conhecimento da LE, o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira 

também não é considerado um fenômeno simples ou previsível (ELLIS, 1994). 

Muitos fatores interferem no aprendizado: o contexto, a motivação e as diferenças 

e estratégias individuais, entre outros. Um fator questionável é o da proximidade 
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lingüística entre a língua materna do aprendiz e a LE. ELLIS (1994) comenta sobre 

as dificuldades do aprendiz face ao aprendizado de uma língua estrangeira e o 

percurso histórico das relações entre LM e LE.  

A proximidade entre LM e LE era vista como fator positivo no aprendizado, 

ou seja, a transferência nesse caso era algo benéfico. LADO (1957) comenta sobre 

o estudante que “enfrenta” o aprendizado de uma nova língua e se depara com 

aspectos fáceis e difíceis. Para o autor, aqueles que se parecem com os da sua 

LM são fáceis e os que se distinguem são difíceis. Nesse contexto, o aprendiz de 

espanhol falante de português poderia ser considerado um privilegiado, pois 

quanto maior a distância entre a LM e a LE, maiores seriam as interferências 

negativas. Devido a esses critérios de observação, LADO (1957) sintetiza as idéias 

de contrastar a LE e a LM do aprendiz, as quais começaram a ser discutidas em 

1945 por Fries, e desenvolve a metodologia da “análise contrastiva”. Nesse 

âmbito, o professor focalizava a diferença e as dificuldades, comparando as 

línguas sistematicamente para prever os erros e evitar a “transferência negativa”. 

A hipótese era de que todos os erros poderiam ser previstos identificando as 

diferenças entre a LM e a LE do aprendiz. 

A influência dos lingüistas estruturalistas é vista claramente nas pesquisas 

de análise contrastiva e particularmente no trabalho de FRIES (1945) e LADO 

(1957). Sentiam-se motivados diante da perspectiva de identificar diferenças e 

características em comum entre línguas nativas e línguas-alvo. Acreditavam que, 

com essas evidências, o ensino se tornaria mais eficaz.  

Por sua vez, a “análise de erros” enfocava os erros como um indício do 

processo de aprendizagem. O enfoque era centrado no sujeito que aprende e que 

tem seus mecanismos próprios. CORDER (1967) foi o idealizador de uma nova 

visão sobre o erro do aprendiz, afirmando que a aprendizagem pode ser 

observada e que os erros têm um significado no processo de aprendizagem e 

construção do aluno.  

Revisando os princípios da análise contrastiva e da análise de erros, torna-

se possível retomar historicamente a discussão a respeito da semelhança, ou 

melhor, da influência da LM sobre a LE. Uma reflexão interessante pode ser feita 

a partir do que escreve LADO (1957) em seu prefácio para Linguistics across 

cultures, em que relata que o aprendiz tem a tendência a transferir formas e 

significados de sua língua nativa e de sua cultura, distribuindo-as na língua-alvo – 
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tanto de maneira ativa, quando tenta falar a língua e atuar na cultura, como 

também quando tratam de compreender e entender a língua e a cultura assim 

como as “praticam” os nativos. Quem já aprendeu uma língua estrangeira pode 

lembrar dos obstáculos e influências da língua nativa, que marcam a fala e o 

comportamento do aprendiz (LARSEN-FREEMAN; LONG, 1994). No entanto, os 

aprendizes podem ter dificuldades em alguns aspectos da língua-alvo, mas não 

com todos. Há uma tendência a transferir formas e significados da LM para a LE. 

No entanto, enquanto evidencia as diferenças entre as duas línguas, o aluno 

provavelmente terá mais facilidade com as estruturas que descobriu serem 

similares e mais dificuldade com as que diferenciou. Isso significaria que, quando 

duas línguas são parecidas, produz-se uma transferência positiva e, quando são 

diferentes, a transferência é negativa ou interferência, ou seja, quanto maiores as 

formas e os padrões mutuamente exclusivos de cada sistema, maiores serão os 

problemas de aprendizagem e as partes em que possivelmente se produzem 

interferências. Por outro lado, não se pensou na transferência negativa em 

decorrência da similaridade, na qual o aluno acaba identificando elementos 

semelhantes e passa agir estrategicamente, não notando que há diferenças, 

considerando tudo igual e fazendo uma “colagem” da LM para a LE. Batia LAUFER 

(1997) já observou, em suas pesquisas, que existem dificuldades decorrentes da 

semelhança aparente, principalmente no que diz respeito à palavra. O foco do 

aluno estaria centrado nas similaridades e nas coincidências.  

Os estudos de BUTEAU (1970) mostraram que, para os falantes de inglês 

aprendendo francês, as orações francesas que se correspondiam literalmente 

com seus equivalentes em inglês não eram necessariamente as mais fáceis de se 

aprender. Para ilustrar esse aspecto temos o comentário do psicólogo OSGOOD 

(1953): 

 
Quando se trata de aprender duas séries de materiais muito diferentes ou que o aprendiz 
discrimina facilmente, a interação é relativamente pequena, isto é, o aprendizado de um 
influencia muito pouco no aprendizado do outro. Se se parecem de modo que o 
aprendizado de um serve como aprendizado parcial de outro, pode haver mais facilidade 
ou uma transferência positiva. Ao contrário, se as semelhanças dos estímulos ou das 
respostas são tais que as respostas se interferem entre si, a interferência será maior à 
medida que a semelhança aumente. (apud TORREY, 1971, p. 226) 
 

Para os behavioristas, na aprendizagem de uma LE, o enfoque era o 

comportamento, compreendido como reações diante estímulos, como resultado 
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das repetições e dos reforços, isto é, como um processo que se constitui pelo 

esquema elementar do reflexo condicionado. A formação de hábitos é criada a 

partir da associação repetida de um estímulo a uma resposta e vinculam-se 

quando são reforçados positivamente. A hipótese da análise contrastiva era 

importante para essa perspectiva de aprendizagem, já que se podia antecipar os 

aspectos problemáticos da língua-alvo, prevenindo ou reduzindo erros, evitando a 

formação de maus hábitos.  

Então, entendia-se o aprendizado de uma língua estrangeira como um 

processo em que era necessário superar os hábitos da língua nativa para que se 

pudesse adquirir novos hábitos na língua-alvo. Para se conseguir isso, eram 

aplicadas atividades pedagógicas de memorização de diálogos, de imitação e de 

prática de modelos. O objetivo era tornar a aprendizagem automática. Os 

behavioristas nunca tentaram abordar a análise dos mecanismos fisiológicos da 

conduta. Limitaram-se à análise da fenomenologia externa do comportamento, 

descrita muito simplificadamente, e procuraram abordar todo o comportamento do 

homem da mesma forma que analisavam o comportamento animal, considerando 

que a conduta se esgota na simples formação de hábitos, desconsiderando a 

atividade consciente. LURIA (1987) defende essa atividade como algo que 

diferencia o homem dos animais. Em verdade, o que o movimento behaviorista 

afirma com relação à aprendizagem de uma língua é que, ao adquirir uma língua 

materna, o indivíduo se apropria de um conjunto de hábitos e, ao aprender uma 

língua estrangeira, esse mesmo indivíduo se apropria de um novo conjunto de 

hábitos. Para os behavioristas, o que coincide nos sistemas (LM e LE) ajuda e o 

que diferencia atrapalha. Essa afirmação se contrapõe, por exemplo, ao que diz 

Osgood, quando comenta que a interferência pode ser maior à medida que a 

semelhança aumente. 

No entanto, CORDER (1967) começou a questionar a previsibilidade dos 

erros pela análise contrastiva e percebeu dois problemas: o primeiro é que 

simplesmente se confirmou o que os professores já sabiam, pois eles estavam 

conscientes dos erros previstos pela análise contrastiva, e o mais importante é 

que muitos dos erros cometidos pelos alunos não eram previstos pela análise e 

alguns dos erros previstos nunca chegaram a acontecer ou “materializar-se”. 

Outro problema constatado foi o de focalizar mais o ensino que a aprendizagem. 

Isso tudo deu um novo significado de foco aos erros cometidos pelo aprendiz no 
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processo de aprendizagem. RICHARDS (1976) identificou três tipos de erros 

produzidos pelos alunos. Um deles é o erro por interferência, causado pela 

estrutura da língua nativa. Outro é o erro intra-lingual, originado da estrutura da 

língua que está sendo aprendida, e os erros desenvolvimentais, os quais refletem 

as estratégias dos aprendizes empregadas na aquisição da nova língua. Na 

perspectiva da análise contrastiva, os erros dos aprendizes refletidos na 

linguagem se devem à influência da língua nativa. Na perspectiva da análise de 

erros, os erros são determinados com base nas normas da língua-alvo juntamente 

com o reconhecimento das estruturas mal formadas no sistema de transição do 

aprendiz. 

Essa noção de “construção criativa”4 por parte do aprendiz no processo de 

aprendizagem de uma LE, a qual é geradora de erros, passou a ser reformulada 

pela hipótese da Gramática Universal (GU) como um mecanismo inato. Segundo 

CHOMSKY (1986), é preciso responder a três questões básicas sobre a linguagem 

humana: o que constitui o conhecimento da língua, como o conhecimento da 

língua é adquirido e como o conhecimento da língua é posto em uso. 

De acordo com o inatismo, o que impulsiona o aprendizado da língua 

materna é o mesmo que impulsiona o aprendizado da língua estrangeira, ou seja, 

há um mecanismo interior de aquisição da linguagem. Esse aprendizado 

impulsionado por dentro faria com que um chinês e um brasileiro aprendendo 

espanhol tivessem os mesmos “erros” no processo de aprendizagem. A teoria 

inatista mostrou que a influência entre as línguas era mínima. Além disso, não 

explicava as diferenças entre as línguas, mas somente as semelhanças, as quais 

são consideradas universais. 

Com CHOMSKY (1982), surgiu a teoria dos Princípios e Parâmetros, que 

possibilitava o estudo das semelhanças e diferenças entre as línguas dentro de 

uma perspectiva inatista. Com os Parâmetros, o inatismo progrediu de certa 

forma. Percebeu-se que, quando há semelhanças, torna-se mais fácil a fixação do 

parâmetro correto por parte dos aprendizes. 

Posteriormente, COOK (1996), com uma visão gerativista de aprendizagem 

de língua, passou a avaliar até que ponto a Gramática Universal, o dispositivo de 

                                            
4 O termo “construção criativa” é utilizado por mim como referência às tentativas e 

construções mal aplicadas por parte do aprendiz no processo de aprendizagem, sendo que sua 
conotação pode ser positiva em muitos casos. 
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aquisição da linguagem, é atuante na língua estrangeira e até que ponto a 

Gramática Universal conduz o processo de aprendizagem. Além das questões de 

COOK (1996), muitas outras foram levantadas para se discutir a aprendizagem de 

LE. A visão da abordagem cognitiva, por exemplo, apareceu nos anos 90 em 

virtude dos estudos psicolingüísticos. Um nome referente a esse movimento é 

LEVELT (1993), que descreve o comportamento da primeira língua. O falante 

passa a ser visto como um processador de informações que possui uma 

arquitetura mental e está sujeito ao erro. Mas os erros são vistos como 

decorrentes da quantidade de informações que precisam ser processadas num 

determinado tempo, o que remete à memória de curto e longo prazo. Nessas 

perspectivas, não se leva em consideração a comparação entre as línguas ou o 

parâmetro, mas se considera o falante que, como aprendiz, está sujeito às 

restrições do processamento de informações. A visão de aprendizagem, segundo 

a teoria cognitiva, é como se houvesse um instante de aprendizagem no meio de 

muitos outros. Este movimento leva em conta como o cérebro humano processa e 

registra novas informações. O foco está no aprendiz como indivíduo, o que difere 

do trabalho dos teóricos sociais. Além disso, a teoria cognitiva também difere dos 

teóricos da Gramática Universal que tiram suas hipóteses do estudo dos sistemas 

lingüísticos. Estes se interessavam primeiramente pela competência que está no 

sistema lingüístico relacionado à gramática da língua estrangeira. Não há o menor 

interesse em como os aprendizes acessam esses conhecimentos lingüísticos em 

tempo real ou nas estratégias que eles podem aplicar quando adotam um sistema 

lingüístico incompleto. Os cognitivistas se interessam pela construção da 

gramática da língua estrangeira, mas não exclusivamente por isso, estão 

interessados também no desempenho do aprendiz. As estratégias de aprendizado 

também têm sido foco de muita atenção por parte dos cognitivistas. Por esse 

ponto de vista, o aprendiz operaria um sistema de processamento complexo que 

se depara com várias informações lingüísticas e outros tipos de informações.  

A questão da especificidade e inatismo da faculdade da linguagem está 

longe de ser resolvida, tanto no campo da aprendizagem de LM como de LE. No 

entanto, a questão pertinente a toda essa explanação relaciona-se diretamente 

com a discussão em função da similaridade entre as línguas, que, dentro das 

perspectivas abordadas, é apontada quase sempre como fator facilitador na 

aprendizagem.  
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A intenção deste trabalho é examinar em que aspectos lingüísticos ocorrem 

os problemas (erros) que afetam a comunicação e verificar de que modo se 

manifesta a influência da língua materna sobre a LE. Por isso a importância de 

situar a aquisição de espanhol por falantes brasileiros no ambiente da sala de 

aula, no sentido de observar as possíveis causas das supostas dificuldades de 

aprendizagem devido à atração dos semelhantes num contexto de uso 

comunicativo não-real.  

 

2.2 O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE LE EM SALA DE AULA 

A aprendizagem de uma LE no contexto da sala de aula é peculiar 

essencialmente no que diz respeito à ausência de exposição do aluno ao 

ambiente real de uso da língua-alvo. O aluno está inserido num ambiente de 

instrução, sem contato direto com falantes nativos (exceto com o professor, em 

algumas situações) e o foco de sua aprendizagem difere de acordo com a 

instrução no ambiente. De acordo com a instrução tradicional, o foco está na 

linguagem em si mais que na informação que ela carrega (LIGHTBOWN; SPADA, 

1993). O objetivo do professor é fazer com que os alunos aprendam o vocabulário 

e as regras gramaticais da LE e o objetivo do aluno é passar no exame mais que 

aprender e usar a língua em suas interações comunicativas. Se consideramos a 

instrução comunicativa, ou seja, a abordagem que prioriza a comunicação e as 

quatro habilidades (ouvir, falar, ler e escrever), a ênfase se dá na interação, 

conversação e no uso da língua mais que no aprendizado sobre a língua. A 

intenção do professor é promover situações para que o aluno saiba usar a língua 

em diferentes contextos e observar se ele sabe como manejar suas habilidades 

num processo de construção da LE. De acordo com as autoras, o objetivo do 

professor deveria basear-se mais na observação dessa capacidade por parte do 

aluno que na exatidão das produções orais e escritas de acordo com a gramática. 

No ambiente comunicativo, o professor enfatiza mais o significado que a forma, 

promovendo, assim, uma maior tendência dos alunos a se arriscar sem inibição. 

No entanto, há diferenças e estratégias individuais. Há aprendizes que têm 

preferência por abordagens com base em estruturas, outros que têm resistência à 

gramática por experiências escolares anteriores. Seja como for, desenvolveram-
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se estudos e abordagens mais comunicativas devido às falhas apresentadas pelo 

método da gramática e tradução e do audiolingual. 

Num estudo realizado por MONTGOMERY e EISENSTEIN (1985, apud LARSEN-

FREEMAN; LONG, 1994), o efeito da gramática regular acompanhada de atividades 

comunicativas fizeram com que alunos apresentassem melhores resultados no 

vocabulário, na gramática e na compreensão do que aqueles que só receberam o 

curso de gramática. Os resultados dessas pesquisas dizem que os aprendizes se 

beneficiam de oportunidades de prática comunicativa em contextos em que a 

ênfase está no entendimento e na expressão do significado. 

Nesse sentido, os aprendizes têm a necessidade do contato com dados 

significativos e compreensíveis por meio de interações conversacionais com 

professores e outros alunos, podendo expressar intenções, idéias e opiniões. 

LONG (1976) também discute em seus estudos a interação. Ele investigou 

as diferenças na quantidade e na qualidade dos trabalhos em grupo em relação 

às atividades centradas no professor. Em suas pesquisas no México, descobriu 

que os trabalhos em grupo produziram não somente grande quantidade, mas 

variedade de fala, pois os alunos perguntavam e respondiam e surgiram muitas 

ocasiões em que o aluno teve a iniciativa de se expressar de forma espontânea. 

No que diz respeito à abordagem comunicativa, alguns estudiosos apontam 

para o erro como algo valioso no processo de ensino e aprendizagem, afirmando 

que é melhor que os alunos desenvolvam primeiro a fluência e depois a exatidão. 

Outros apontam para a questão de que muita liberdade sem correção e instrução 

explícita pode levar à “fossilização” dos erros. Alguns deles, no entanto, 

comprometem mais a comunicação do que outros, seja oral ou escrita. 

São muitas e variadas as pesquisas sobre a aprendizagem de LE em sala 

de aula. De uma forma geral, elas revelam aspectos importantes para serem 

considerados na análise da presente pesquisa. Segundo registros de LIGHTBOWN 

e SPADA (1993), há lugar para a instrução baseada na forma e para a correção. A 

forma deve ser trabalhada em contextos comunicativos e o desafio está em 

encontrar um equilíbrio entre as atividades baseadas na forma e no significado. 

Considerando esses estudos, os professores não devem hesitar em corrigir erros 

persistentes que não são percebidos pelos alunos. Os professores devem fazer 

com que os alunos participem do processo criando atividades nas quais possam 

usar a forma em atividades comunicativas, desenvolver contextos em que eles 
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possam fornecer uns aos outros feedback e encorajá-los a fazer perguntas sobre 

as formas da língua. Para isso, é preciso observar quais são as características 

dos aprendizes e decidir quando e como fornecer um foco especial na forma. 

No caso dessa pesquisa, os informantes têm características especiais. 

Trata-se de um aprendiz de espanhol como LE aprendendo uma língua 

semelhante a sua língua materna, o português. Nessas perspectivas, o professor 

precisa considerar esse dado ao avaliar o seu aluno, o qual apresenta, muitas 

vezes, o reflexo de sua crença de achar que as línguas são intercambiáveis e que 

dispensam o estudo. Para alertar quanto a isso, GONZÁLEZ (1989) enfatiza que se 

deve desmistificar a pseudofacilidade, ou crença nela, por meio de estratégias 

pedagógicas. A autora salienta que, se por um lado isso pode chocar e parecer 

insustentável, por outro precisamos avaliar que a crença na facilidade e o 

conseqüente menosprezo pela língua são motivos que conduzem à acomodação 

e ao desinteresse que tanto prejudica a aprendizagem. 
Além da pseudofacilidade, a semelhança propicia também o aparecimento 

da transferência. Para situá-la, cabe assinalar as circunstâncias que inibem ou 

favorecem o seu aparecimento. Nesse sentido, o conceito de distância entre a LM 

e a LE é fator considerável para verificar em que medida e freqüência ocorre a 

transferência. Por um lado, a transferência positiva é um fator que facilita a 

aprendizagem da LE (ODLIN; RINGBOM, 1987). Por outro, a transferência é tão 

notável entre o português e o espanhol que cabe a pergunta levantada por 

CAMORLINGA (1991, p. 17):  

 
Para se aprender uma delas a partir da outra basta simplesmente uma como que 
“correção de rota” ou um simples cotejo dos respectivos sistemas lingüísticos, 
aproveitando o muito que têm em comum e dispensando, quase que espontaneamente, os 
poucos aspectos divergentes? 
 

O autor assinala que a experiência demonstra que a facilidade de se 

apreender/adquirir uma língua cognata não é proporcional ao grau de semelhança 

dela com a LM. Comenta que, quando a língua-alvo é totalmente estranha, o 

processo é revertido: “o começo é mais penoso e demorado, mas uma vez 

superada a dificuldade inicial, há maior probabilidade de se atingir um 

conhecimento acurado, já que o risco das interferências é inexistente ou é 

mínimo” (CAMORLINGA, 1991, p. 18). Então, a proximidade entre LM e LE não é 
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sinônimo de facilidade para a aprendizagem da LE, como tampouco distância 

implica dificuldade. Este é um ponto de vista mantido por pesquisadores como 

ELLIS (1985) e ODLIN (1994). Há outras variáveis, além da proximidade ou 

distância, que devem ser consideradas como o nível de proficiência na LE. 

CAMORLINGA (1991) assinala e reforça a postura de RINGBOM (1987) quando 

considera a semelhança intra e extralingüística, a semelhança quanto à 

compreensão e quanto à produção, além da semelhança quanto aos diferentes 

estágios do aprendizado.  

No que se refere à transferência, alguns autores apontam para uma certa 

previsibilidade (VAN ELS, 1984). O autor relata que o grau de “traduzibilidade” do 

português para o espanhol e vice-versa, que é bastante elevado, pode acarretar 

conseqüências como as falsas expectativas quanto ao aprendizado. 

Sobre a questão de transferência e suas reais implicações quanto à forma 

e ao significado, iremos tratá-la mais especificamente no item a seguir. 

 

2.3 A TRANSFERÊNCIA 

O termo “transferência”, na visão de NEMSER (1971), é traduzido quando 

assinala que “a aprendizagem prévia do aluno afeta a aprendizagem seguinte de 

maneira positiva quando o novo domínio coincide com o aprendido anteriormente, 

e de maneira negativa quando se opõe – transferência positiva e negativa” (apud 

LICERAS, 1991, p. 58). No trabalho de DURÃO (1999), as expressões transferência 

negativa e interferência são usadas como sinônimos, diferentemente da proposta 

de DEBYSER (1970), citado pela autora, que utiliza os termos transferência para 

referir-se à transferência positiva e interferência para a transferência negativa. 

Podemos pensar que na aprendizagem de falantes de português aprendendo 

espanhol encontramos transferência positiva, já que alguns hábitos da língua 

materna refletem na aprendizagem da LE devido à similaridade. No entanto, 

constatamos também uma grande ocorrência de interferência em função da 

proximidade lingüística, o que implica na introdução de elementos na LE que não 

pertencem a ela, comprometendo a morfologia, a sintaxe, o léxico, a semântica, a 

ortografia e a fonologia. 
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BARBIERI DURÃO (1999) afirma que a transferência parece improvável 

quando se trata de duas línguas muito diferentes com relação a uma estrutura 

dada. No caso do português e do espanhol, considerando a afirmação da autora, 

a interferência é mais freqüente e, de certa forma, pode prejudicar o aprendizado. 

BARBIERI DURÃO (1999, p. 54) comenta que:  
 

...se chegamos a avaliar as principais semelhanças e diferenças entre o português e o 
espanhol, constatamos que é pouco provável que a interlíngua dos aprendizes dessas 
línguas não sofra com o fenômeno da interferência interlingüística em níveis mais 
elevados que os apontados para idiomas tipologicamente mais distantes. 
 

No entanto, SELINKER (1992) aponta para uma nova concepção de 

transferência, a qual considera um conjunto de comportamentos, processos e 

restrições que têm a ver com o uso do conhecimento lingüístico prévio que o 

aprendiz dispõe de sua L1 ou de outras línguas estrangeiras. Essa “intersecção 

com o insumo da L2 e com as propriedades universais selecionadas pelo 

aprendiz constituiria a IL” (VILLALBA, 2002, p. 37). Nesse sentido, a autora retoma 

estudos como o de KODA (1997), o qual aponta para a corrente que combina 

enfoques lingüísticos com psicolingüísticos, baseada em estudos interlingüísticos 

de processamento de orações feitos com falantes ingleses aprendizes de 

diferentes línguas. Esses estudos direcionam para o fato de “que as estratégias 

cognitivas implicadas na compreensão e produção de orações são determinadas 

pelas propriedades lingüísticas específicas de cada língua” (VILLALBA, 2002, p. 

37). 

Considerando a especificidade de cada língua nativa, bem como o fator da 

similaridade presente mais fortemente entre algumas línguas, podemos também 

considerar a variação de distância lingüística entre a LM e a LE do aprendiz. 

Nessas perspectivas, VILLALBA (2002, p. 38) comenta “que o grau de similaridade 

na propriedade lingüística pode ser relacionado com o uso de determinados 

mecanismos de processamento”. VILLALBA (2002) também alerta para o caso do 

aluno brasileiro aprendendo espanhol, o qual possui consciência da proximidade 

lingüística entre as duas línguas e acionaria procedimentos similares de 

processamento do português e do espanhol. Esse fato significa um desempenho 

mais eficiente na visão de muitos estudiosos. 

O autor JARVIS (2000) defende um rigor metodológico no estudo da 

transferência, demonstrando um certo desagrado com a variedade de afirmações 
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sobre a natureza e os efeitos da influência da LM. Para sanar questões básicas 

relacionadas a quando, como, de que forma e em que medida a interferência se 

manifesta no desempenho ou no conhecimento da LE, Jarvis propõe um enfoque 

metodológico baseado numa conceituação funcional de ODLIN (1989): 

 
...a influência da LM se refere a qualquer dado do aprendiz em que, comprovadamente, é 
possível estabelecer uma correlação estatística significativa (ou uma relação de 
probabilidade) entre algum aspecto da IL dos aprendizes e de sua LM. 
 

Assim, a abordagem da transferência se concentraria nos seus efeitos. O 

estudioso (apud VILLALBA, 2002, p. 39) exemplifica quais seriam os aspectos que 

devem considerados numa abordagem como essa: 

 
 “grupo de homogeneidade intra-LM, em que os aprendizes que falam a mesma 

LM se comportam de forma semelhante ao usarem a LE; 
 o grupo de heterogeneidade inter-LM, em que os aprendizes que falam diferentes 

LM divergem ao aprenderem a mesma LE; 
 grupo de congruência intra-LM entre a LM e o desempenho na IL, em que é 

possível estabelecer um paralelo entre alguns aspectos da LE e seus 
correspondentes na LM”. 

 

VILLALBA (2002) ressalta o posicionamento de JARVIS (2000) quanto ao uso 

de apenas um desses aspectos como suficiente para revelar a influência da LM 

nos dados dos aprendizes, mesmo reconhecendo a importância de todos eles. 

Em função da língua materna dos alunos, podemos presumir que o ensino 

de espanhol implica em algumas dificuldades específicas devido à estreita relação 

entre o português e o espanhol. Considerando o ponto de vista gramatical, 

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (1991, apud ASENCIO; LOBATO, 2001) enfoca essa relação 

como uma problemática especial, visto que as interferências ocorrem em “um 

grau às vezes inimaginável”. SANTOS GARGALLO (1993) reforça que a semelhança 

entre as duas línguas pode ser benéfica nas primeiras etapas do aprendizado 

pelo apoio à carência lingüística do aprendiz na língua que está aprendendo, mas 

que pode se transformar em um hábito difícil de eliminar e que, em decorrência 

disso, pode gerar fossilização. 

O pesquisador CAMORLINGA (1991) refere-se à língua materna como um 

aprendizado que encontra um “terreno virgem”, o que não ocorre com a 

aprendizagem de uma língua estrangeira. O autor sustenta que um adulto que 

estuda uma LE não conseguirá nunca “desaprender” a sua língua nativa. Aponta 
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também para o fato de que esta estará “presente de uma maneira sutil ou óbvia, 

ajudando ou dificultando a aprendizagem da LE, de forma consciente ou 

inconsciente” (CAMORLINGA, 1991, p. 10). 

Nesse sentido, muitos estudiosos têm demonstrado preocupação com esse 

fenômeno, pensando essencialmente nos aspectos lingüísticos e no 

melhoramento do ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras. 

A influência da língua materna sobre a língua-alvo, especificamente no que 

diz respeito à transferência, vem sendo discutida por ODLIN (1989) e por RINGBOM 

(1987). Não se discute a sua existência real, mas sim a natureza, as causas e o 

seu alcance (RINGBOM, 1989). A definição de transferência permeia aspectos 

como estratégias, processos e o binômio semelhança/diferença e a sua existência 

está diretamente associada à “permeabilidade de línguas que entrem em contato, 

sendo uma delas a língua-objeto” (CAMORLINGA, 1991, p. 12). 

A transferência ocorre em decorrência de uma suposição, consciente ou 

não, de que a língua-alvo coincide, pelo menos em parte, com a língua materna, 

havendo uma correspondência (VAN ELS, 1977). RINGBOM (1987) afirma que 

quando a LM é cognata de LE, a transferência é causada pela suposição de que 

entre ambas as línguas existe uma perfeita equivalência. No entanto, 

pressupomos que essa equivalência seja repensada e alterada pelo aluno de 

acordo com os diferentes estágios de aprendizagem. Nesse aspecto, RINGBOM 

(1987, p. 60) ajuda a sustentar a pressuposição: 

 
No começo, ao fazer o cruzamento lingüístico, o aprendiz tenta estabelecer equivalências 
possíveis com a sua LM. Somente mais tarde, quando suas estruturas de referência de LE 
estiverem suficientemente extensas, ele começará a modificar suas equivalências 
simplificadas para fazer as adaptações e ajustes para o uso da LE. (tradução livre) 
 

Ao refletir sobre os elementos transferíveis, ODLIN (1994) comenta que 

qualquer traço da LM é passível de transferência, podendo ocorrer em todos os 

subsistemas lingüísticos. Nesse sentido, CAMORLINGA (1991) demonstra, em seu 

trabalho de pesquisa, que alguns traços, na prática, encontram-se mais expostos 

do que outros e que há itens lexicais mais vulneráveis. Demonstra que o léxico é 

o aspecto mais diretamente atingido pela transferência.  

O autor também discute a transferência, a qual já foi vista com maus olhos 

e até como “contaminação lingüística”, numa postura atual mais realista. Com o 
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tempo, a conotação negativa da influência da LM sobre a LE, que foi foco da 

pedagogia dos anos 50 e 60, amenizou-se. RIVERS (1975), citada por CAMORLINGA 

(1991), diz que a metodologia moderna não considera mais herético o recurso à 

língua materna no ensino da língua estrangeira. Em casos em que todos os 

alunos possuam a mesma LM, esse recurso pode até ser encorajado, sendo a 

recusa contraproducente. Nesse sentido, “qualquer percepção ou reconhecimento 

de novas informações efetua-se sempre por referência ao conhecimento prévio” 

(RINGBOM, 1987, p. 30). 

As circunstâncias que propiciam ou inibem a transferência são analisadas 

neste trabalho desde o ponto de vista da distância entre o português e o 

espanhol. É aparente a semelhança interlingüística entre essas línguas. RINGBOM 

(1986) aponta para a questão da transferência positiva em decorrência da 

proximidade como um fator facilitador da aprendizagem. No entanto, a 

experiência e alguns estudos demonstram que a facilidade de se 

apreender/adquirir uma língua cognata não é proporcional ao grau de semelhança 

dela com a LM. É necessário considerar, além da semelhança intra e 

extralingüística, os diferentes estágios de aprendizado (nível de proficiência do 

aluno) e o aspecto subjetivo do ponto de vista do aprendiz, ou seja, sua simpatia 

e interesse pela língua. Pesquisadores como ODLIN (1989) e ELLIS (1985) mantêm 

o ponto de vista de que a proximidade entre a LM e a LE não implica facilidade, 

tampouco a distância implica dificuldade. Neste último exemplo, autores como 

CAMORLINGA (1991) relatam que o início do aprendizado pode ser mais lento e 

penoso, mas que há maior probabilidade de se atingir um “conhecimento 

acurado”, visto que o risco das interferências é mínimo ou inexistente. 

Um conceito bastante relevante quanto às relações entre LM e LE e 

possíveis interferências é o do “aprendiz ingênuo”, comentado por RINGBOM 

(1986). Trata-se de um aprendiz que utiliza estratégias peculiares decorrentes da 

distância entre LM e LE. O autor remete ao detalhe de que o aluno tenta facilitar 

as tarefas de seu aprendizado por meio dos caminhos possíveis e tenta fazer uso 

dos conhecimentos que já possui para a realização de suas tarefas. De acordo 

com RINGBOM (1986), especialmente no início, o caminho mais óbvio e facilitador 

no processo de aprendizagem para o aluno é a confiança que ele deposita na sua 

língua materna. 
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GASS e SELINKER (1983) julgam que realmente é possível e compatível ver 

a aquisição de LE como um processo de “testagem de hipóteses”, em que os 

aprendizes criam porções de conhecimento a partir dos dados da LE que lhes são 

acessíveis e também da utilização do conhecimento da LM. O aluno estaria 

sempre diante de um exercício de criação e construção baseado na sua intuição, 

ancorada no conhecimento da língua materna. 

Nesse sentido, a transferência não é vista como um fenômeno mecânico 

de estruturas da LM para a LE, mas como um mecanismo cognitivo subjacente à 

aquisição da LE. Por outro lado, GASS (1983) também aponta que as estruturas da 

língua materna não são simplesmente preservadas de um modo não analisado, 

mas refletem seleção ativa e atenção por parte dos estudantes, partindo de uma 

teoria seletiva de aprendizagem. Considerando esse parâmetro, surgem conflitos 

no que diz respeito à intuição do aprendiz, a qual tem caráter inconsciente. 

 

2.4 A NOÇÃO DE ERRO NA PRODUÇÃO DOS ALUNOS 

A adoção do método da análise de erros para o estudo da interlíngua do 

falante não-nativo de espanhol promoveu investigações muito pertinentes, que 

contribuíram para o conhecimento do processo de aprendizagem de espanhol 

como LE. 

Considerando essas contribuições, iremos, primeiramente, discutir sobre a 

elaboração da interlíngua do aprendiz considerando a incidência de erros e, 

posteriormente, delimitar o conceito de erro no processo de aprendizagem e as 

implicações para a competência comunicativa. No capítulo a seguir, vamos 

descrever de forma explícita a metodologia e os critérios considerados para 

abordar a análise de erros neste trabalho. 

 

2.4.1 O CONCEITO DE ERRO 

Para explanar sobre tal conceito, é conveniente resgatar algumas 

considerações a respeito da incidência de erros e da interlíngua do aprendiz, 

observando as relações entre LM e LE. 
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De acordo com LICERAS (1991), quando o estudo de aquisição de segunda 

língua (ASL) estava vinculado de forma íntima a questões pedagógicas, a 

interlíngua não era considerada mais que uma “catalogação de desvios 

produzidos pelo aprendiz que fundamentaria a produção de erros e que, portanto, 

orientaria os novos rumos da didática” (apud VILLALBA, 2002). 

Surgia uma abordagem que considerava a diferença e separação de 

sistemas como a causa da interlíngua. Essa abordagem via a língua como um 

conjunto de regras inatas e não mais como um conjunto de hábitos, como 

resultado de uma contestação nos anos 60 com base em estudos chomskianos. 

Nesse sentido, o desempenho era baseado na competência e o que descrevia a 

competência eram as regras. 

Com isso, muitas pesquisas foram realizadas e o resultado foi o 

reconhecimento de que os sistemas não-nativos são importantes e constituem 

uma língua especial. 

O lingüista americano L. SELINKER (1972) entendia a interlíngua como uma 

definição para sistemas intermediários entre a língua materna e a língua-alvo, os 

quais têm características próprias. Para o autor, essas características podem ser 

influenciadas não só por transferências da língua materna, mas também por 

outros fatores, inclusive elementos da própria interlíngua. 

SELINKER (1994) destacou processos centrais que contribuíam para a forma 

de interlíngua do aprendiz, como a transferência de linguagem, a transferência de 

instrução, estratégias de aprendizado de segunda língua, estratégias de 

comunicação de segunda língua e a generalização do material lingüístico da 

língua estrangeira. 

No entanto, começou-se a questionar se, ao aprender uma segunda língua 

e o conjunto de regras, haveria algo que direcionasse essas regras ou seria algo 

totalmente arbitrário. O aprendiz faria uma generalização ou uma analogia 

influenciada pela língua materna? Selinker iniciou, nos anos 60, seus primeiros 

estudos experimentais, nos quais questionou o que e como se transfere, já que 

não ficava clara a influência da LM em alguns exemplos e nem a previsibilidade 

da transferência ocorria. Podemos pensar na possibilidade de que a primeira 

língua influenciaria na interlíngua, o que explicaria o surgimento de formas 

adaptadas. Formas que são citadas no trabalho de BARBIERI DURÃO (1999, p. 

244), no que diz respeito à 

 



26 

 
...adaptação da morfologia e emprego de elementos da língua materna por parte dos 
aprendizes de língua espanhola quando necessitam de léxico ou estruturas sintáticas mais 
complexas, “espanholizando” ou “aportuguesando” os términos em cada caso ou 
simplesmente empregando sem nenhuma modificação. 
 

É relevante mencionar a interlíngua neste trabalho, já que, a partir de uma 

análise baseada em dados, podemos constatar em que sentido ela se manifesta 

na produção dos alunos brasileiros aprendizes de espanhol e quais são as 

conseqüências para a aprendizagem. VILLALBA (2002) pressupõe que a 

interlíngua do falante brasileiro aprendendo espanhol apresentaria variações 

regulares. No entanto, a autora assinala que eles não são necessariamente 

lineares, mas guardam relações com a LM. Ela também indica que eles parecem 

estabilizar-se antes de atingir o sistema da LE. 

Segundo a autora, a prática pedagógica de correção dos erros da produção 

oral e escrita dos aprendizes de LE seria um exemplo de análise de IL como um 

produto lingüístico, sendo que o interesse imediato residiria na constatação do 

desvio da norma.(VILLALBA, 2002). Por outro lado, a visão da IL como sistema 

implica em analisar os processos psicológicos, análise esta que daria conta dos 

aspectos característicos do continuum, tais como as estratégias (sendo uma delas 

a transferência) e as mudanças (variabilidade). CORDER (1991) explicita a noção 

de continuum como desenvolvimento cumulativo na aprendizagem, “sendo o 

ponto de partida a interlíngua e o ponto ideal o conhecimento da LE, ou como 

sistemas dinâmicos em mudança e que podem ser vistos como processos de 

reestruturação contínua” (VILLALBA, 2002, p. 31). 

A relevância dos erros, nesse sentido, pode ser avaliada como um aspecto 

intermediário e não permanente nos resultados apresentados pelo aprendiz. Esse 

aspecto já foi previsto por Corder nos anos 70, quando propôs que o desacerto 

era uma etapa necessária e característica do período transitório do aprendiz em 

um momento dado, causado pela interferência da LM, mas também pelas próprias 

características da LE e pelas estratégias de ensino. A partir desse enfoque, os 

erros passaram a ser vistos em função de seu efeito comunicativo, porque 

refletiam problemas na aprendizagem da LE e comprometiam a competência 

global (entende-se o conceito da competência comunicativa introduzido por 
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Hymes por volta dos anos 60 como uma integração tanto do componente 

gramatical como do componente pragmático). 

Nesse sentido, o conceito de erro passou a ser questionado devido às suas 

conseqüências diretas ou indiretas no aprendizado, desde uma perspectiva 

positiva e transitória até os reflexos na competência global do aprendiz. 

Os erros que o aprendiz comete ao se apropriar de uma LE também podem 

ser considerados como desvios da norma da língua-alvo, e essa norma inclui 

tanto aspectos propriamente lingüísticos como aqueles que prejudicam o contexto 

ou as normas socioculturais da comunidade em que essa língua é instrumento de 

comunicação (SANTOS GARGALLO, 1993). Segundo estudiosos, essas formas ou 

comportamentos indesejáveis formam parte do sistema da língua que o falante 

não-nativo é capaz de entender e utilizar em uma etapa de seu processo de 

aprendizagem, ou seja, de sua “competência transitória ou dialeto idiossincrático” 

(CORDER, 1967; 1971), “sistema aproximado” (NEMSER, 1971) ou, dentro de uma 

terminologia mais conhecida, “interlíngua” (SELINKER, 1972), como citado no item 

anterior (SANTOS GARGALLO, 1993, p. 393). Na verdade, a lógica seria que esses 

“erros” desaparecessem no decorrer do processo de aprendizagem do aluno. No 

entanto, alguns estudos, como o de Villalba, revelam indícios de fossilização de 

dados da interlíngua do aprendiz. Entende-se fossilização como um fenômeno 

pelo qual o falante não-nativo tende a conservar em sua IL algumas formas, 

regras e subsistemas errados de modo freqüente e em fases de aprendizagem 

em que esses esquemas deveriam estar superados (SANTOS GARGALLO, 1993). 

De acordo com pesquisadores, inclusive Santos Gargallo, a interferência 

lingüística entre a LM e a LE costuma ser a causa mais freqüente da fossilização, 

assim como a interferência com outras línguas estrangeiras em que o aprendiz 

apresenta alto nível de competência comunicativa e também as próprias 

estratégias do aprendiz, as quais geram hipergeneralizações do funcionamento 

da língua-alvo. 

Considerando o status da interlíngua como etapa transitória no processo de 

aprendizagem, as produções dos alunos funcionariam de acordo com as suas 

próprias regras. Poderíamos analisar os erros a partir dessa perspectiva. No 

entanto, existem também as normas da língua-alvo, as quais devem ser levadas 

em conta mesmo sendo consideradas dinâmicas e variáveis desde um ponto de 

vista diacrônico (FERNÁNDEZ, 1997). A autora salienta que, se a língua é dinâmica, 
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decidir quando se trata ou não de um erro não é tarefa fácil se consideramos que 

uma mesma função lingüística pode estar desempenhada por realizações 

distintas. De acordo com as pesquisas de FERNÁNDEZ (1997), dentro da IL, há 

uma porcentagem grande de frases que qualquer falante nativo não hesitaria em 

apontar como agramaticais ou então como inaceitáveis em um determinado 

contexto. Partindo disso, seria necessário tratar das idiossincrasias do processo 

de aquisição da LE. No entanto, partiremos do enfoque da análise de erros 

considerando sua forte vertente didática baseada na correção de acordo com a 

língua-alvo. Não que estaremos desconsiderando as etapas pelas quais os 

aprendizes passam e os seus mecanismos peculiares, mas partiremos do 

conceito de “gramaticalidade” da LE em questão, tratando o erro como um 

mecanismo ativo e necessário no processo de aprendizagem. Eles devem ser 

considerados como elementos peculiares da interlíngua e, sendo o processo de 

aprendizagem “ativo e criativo”, como aponta SANTOS GARGALLO (1993), então os 

erros são inevitáveis, já que o aluno hipotetiza e faz comprovações num processo 

que deveria ser de superação. 

FERNÁNDEZ (1997) comenta sobre a necessidade de mudança por parte do 

professor e do aluno quanto ao valor do erro e ao fato de cometer erros. 

FERNÁNDEZ (1997) aponta para a questão como algo distante da prática. Isso 

porque não acredita que essa mudança de valor alcance o professor e nem o 

aluno em sala de aula. A autora acredita que a produção de erro, para os alunos, 

ainda funciona como uma limitação, uma barreira para a comunicação e para o 

progresso, apesar de existirem diferentes posturas e atitudes diante do erro: 

medo, respeito, autotolerância. Por outro lado, FERNÁNDEZ (1997) vê o erro pelo 

olhar do professor, o qual, impelido pela necessidade de correção, muitas vezes 

se esquece da capacidade do aprendiz de reestruturar suas hipóteses e 

desenvolver a sua comunicação. A autora acredita na necessidade do erro e na 

sua superação, mas comenta sobre a necessidade de uma mudança de postura 

diante deles para que se possa criar condições favoráveis para um melhor 

desenvolvimento da língua estrangeira. Para ela, um dos procedimentos seria a 

aceitação dos erros como necessários, o que evitaria as inibições, facilitando, 

assim, a superação do erro pelo aluno. Com isso, “o professor ganharia tempo 

para criar condições favoráveis para desenvolver a língua” (FERNÁNDEZ, 1997, p. 

28). 
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Além disso, há outro fator importante para ser observado. A noção de erro 

na produção dos alunos pode ser entendida por outro ângulo. Além de 

considerarmos a sua interlíngua, não podemos deixar de considerar se esses 

erros são incorreções propriamente ditas a partir da gramaticalidade da LE ou se 

são descuidos e desatenção no registro, como os erros esporádicos que podem 

aparecer na produção até mesmo de um falante nativo. CORDER (1991) aponta os 

“erros sistemáticos”, que são os erros que revelam a “competência transitória”, e 

os “erros de produção”, os quais denomina como mistake, que seriam os não-

sistemáticos, chamados de faltas neste trabalho (FERNÁNDEZ, 1997, p. 28). 

CORDER (1991) faz uma distinção entre “falta” e “erro”. A falta refere-se a um 

equívoco casual de atuação devido ao cansaço, ao nervosismo, à desatenção, 

etc. e que pode ser corrigido facilmente. Já o erro trata de um desvio sistemático 

produzido pelo aprendiz que ainda não domina o sistema de regras da LE. O 

aprendiz não consegue corrigir o erro porque se trata do resultado que reflete o 

estado atual de sua evolução na LE. Dessa maneira, os erros não são algo que 

devemos evitar e, portanto, devem ser encarados como indícios de que os 

aprendizes estão comprovando suas hipóteses, as quais teriam como resultado a 

aquisição das regras da LE. Nesse sentido, os erros ganham um status de 

transitoriedade, ou seja, a tendência é a de que eles desapareçam com o passar 

do tempo, de que eles “atravessem” os aprendizes. Para Fernández, isso só seria 

possível após uma ampla análise de erros.  

Na análise dos dados dos alunos, consideramos a distinção entre “erro” e 

“falta”. No entanto, em virtude da ausência de critérios mais específicos e 

intervenções como diálogos posteriores com os alunos ou gravações, tornou-se 

arriscado determinar e classificar quais erros caracterizariam-se como faltas ou 

erros. Devido ao caráter subjetivo dessa separação quanto à definição e 

qualificação dos descuidos, esquecimentos ou erros, a avaliação das produções 

considerou algumas hipóteses, as quais serão mencionadas posteriormente na 

análise. 

Para analisar ou avaliar o erro, precisamos de um instrumento que facilite 

sua classificação e essa classificação depende dos objetivos de cada pesquisa. 

Neste trabalho, como estamos avaliando em que medida os semelhantes se 

atraem no contexto da sala de aula e quais são as conseqüências para a 
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comunicação, considerando aspectos como transferência e superação, iremos 

obedecer a alguns critérios que serão descritos no capítulo 3. 

A questão da “avaliação e da correção do erro é uma preocupação 

essencialmente didática” (FERNÁNDEZ, 1997, p. 30) que permeia o cotidiano do 

professor. A autora afirma que a correção do erro nada mais é que uma forma de 

intimidar o aluno e bloquear seu esforço comunicativo. Entretanto, a autora 

reconhece que existem muitas opiniões e experiências diversas sobre o assunto, 

sendo que os dois pólos que sustentam esse debate relacionam-se com o 

conceito de “gramaticalidade” e “aceitabilidade” deixados pela Lingüística Teórica. 

Nas palavras de FERNÁNDEZ (1997, p. 30): 

 
A gramaticalidade faz referência à conformidade da produção com o sistema da língua 
que se aprende. A aceitabilidade se submete ao juízo do informante que, em cada 
situação concreta, valoriza se a mensagem se entende, se é confusa, se é adequada à 
situação: se é aceitável ou não. 

 

Podemos encontrar diferentes parâmetros para avaliar a gravidade dos 

erros na bibliografia relacionada com o tema. BARBIERI DURÃO (1999), por 

exemplo, retoma em sua pesquisa alguns conceitos como o da “gramaticalidade”, 

o da “aceitabilidade” (refere-se à relação entre a oração dada e os juízos de valor 

emitidos pelo ouvinte) e o da “aceitabilidade contextualizada” (refere-se à 

transmissão apropriada de uma informação dentro de determinado contexto). 

Além disso, a autora comenta sobre os critérios para a avaliação da gravidade do 

erro, separando-os em erros compreensíveis e aceitáveis, erros compreensíveis, 

mas não aceitáveis e erros não compreensíveis. Para BARBIERI DURÃO (1999, p. 

97), essa “intuição” sobre a língua que aprendem propicia uma sensação de 

estranheza por parte do aluno quando uma estrutura se parece ou coincide com a 

sua LM. A autora comenta: 

 
Aprender uma língua muito parecida com a LM é uma experiência difícil, porque o 
aprendiz quer perceber que fala outra língua e não a sua. Muitas vezes, a semelhança 
entre o português e o espanhol faz com que os alunos tenham a sensação de que uma 
língua é a cópia da outra. No entanto, essa “intuição” faz com que sintam que isso não é 
certo. Então tentam reestruturar unidades da LE, diferenciando-as da LM, utilizando 
recursos extraídos de sua experiência lingüística prévia. Dessa forma, têm a impressão de 
que estão diante de uma outra língua. 
 

Considerando esses parâmetros, constatou-se que os erros que dificultam 

os processos de comunicação e impedem de dizer o que se deseja são os erros 
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referentes ao sentido e que a compreensão global é mais afetada por problemas 

léxicos, como o uso de palavras inadequadas ao contexto e a adição ou omissão 

de palavras. Tais problemas superam os de ordem puramente gramatical. 

Segundo BARBIERI DURÃO (1999), outros autores analisaram os erros a partir de 

um enfoque estrutural e concluíram que os erros gramaticais não funcionam como 

impedimentos ou rupturas muito sérias para a comunicação, mas sim os erros 

léxicos. FERNÁNDEZ (1997), por sua vez, retoma também alguns estudos e 

acrescenta aos erros lexicais os de organização da oração como os maiores 

responsáveis pela distorção na comunicação. 

Considerando a perspectiva comunicativa, um erro pode ser considerado 

mais ou menos grave à medida que afete a mensagem, dificultando ou 

distorcendo a comunicação (FERNÁNDEZ, 1997). No entanto, apesar desta 

afirmação parecer óbvia, torna-se pouco objetivo julgar o grau de “aceitabilidade” 

dos erros de nossos alunos. Por isso a necessidade de se considerar um critério 

específico para nortear qualquer análise. O critério mais significativo e relevante 

para essa pesquisa refere-se à classificação dos erros em globais e locais, o que 

será contemplado no capítulo 3. 

Outro aspecto relevante para ser comentado, quando nos referimos à 

competência comunicativa, é a estratégia do aprendiz ou as suas escolhas. 

CORDER (1978, apud FERNÁNDEZ, 1997, p. 35) aponta que, diante de um problema 

comunicativo, o aprendiz opta por dois caminhos: evitar o risco ou enfrentá-lo e 

arriscar-se (estratégias de adaptação e estratégias de expansão). O risco é o que 

pode ativar o processo de aprendizagem. No entanto, é por intermédio do risco 

que o aprendiz demonstra sua carência com relação aos conhecimentos da 

gramaticalidade da língua-alvo. Além disso, podemos perceber quais são as 

interferências e transferências causadas pela proximidade lingüística com sua 

língua materna. Isto significa que analisar os erros dos aprendizes não é tarefa 

fácil e que se torna fundamental a adoção de critérios pontuais. 

Como vimos, existem diferentes enfoques para avaliar a gravidade dos 

erros e em que medida eles afetam a aprendizagem e as estratégias do aprendiz. 

No entanto, a abordagem desta pesquisa considera o enfoque de BURT e 

KIPARSKY (1973) para analisar as conseqüências da aprendizagem de línguas 

próximas, neste caso, o falante de português aprendendo espanhol. Os autores 

fazem uma distinção entre os erros que afetam a comunicação e erros que não 
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afetam, sendo que os primeiros são considerados mais graves no sentido de que 

comprometem o entendimento e a mensagem entre os interlocutores. 
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3. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DE BRASILEIROS FALANTES DE 
PORTUGUÊS APRENDENDO ESPANHOL 

Como vimos no capítulo anterior, a noção de erro na produção dos alunos 

pode ser entendida de várias formas, desde um descuido até a incorreção 

propriamente dita. Neste estudo, enfocaremos os dados de outra maneira, 

baseando-nos no conceito de “gramaticalidade”, isto é, observaremos se o texto 

produzido está de acordo com o sistema da língua-alvo. 

Aprofundando-se na questão, FERNÁNDEZ (1997) revisa vários estudos 

sobre a gravidade do erro e assinala que, em geral, há dois critérios, aquele que 

afeta a comunicação e aquele que se refere a incorreções mais pontuais de 

gramática, sendo o primeiro mais grave que o segundo. Nesse sentido, BURT e 

KIPARSKY (1973), citados pela autora, consideram que os erros que bloqueiam a 

comunicação são “globais” e aqueles que se referem a algum constituinte da 

oração são “locais”. Esta distinção parece adequada para o nosso estudo, uma 

vez que daria conta da especificidade do espanhol e do português, que, por sua 

proximidade, pode provocar erros significativos do ponto de vista quantitativo 

como de diversidade, que vão desde alguns casos de ditongação até problemas 

de compreensão. Usar “*alejamento” em vez de “alejamiento”, ou “*entendier” em 

vez de “entender” não prejudica a compreensão, mas entender “un rato” como 

animal ao invés de “um espaço de tempo; um momento” prejudica a 

comunicação. 

Outra vantagem desse critério é a possibilidade de verificar se os erros 

globais e locais permanecem ao longo de um determinado recorte no continuum 

de forma proporcional ou se apresentam evoluções diferenciadas. Consideramos 

este aspecto interessante, já que hipotetizamos que a transferência seria mais 

freqüente na fase inicial da aprendizagem e que, possivelmente, diminuiria ou 

desapareceria na fase seguinte, tornando-se o texto cada vez mais compreensível 

e menos estigmatizado como “portunhol”. 
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3.1. ERROS QUE NÃO BLOQUEIAM A COMUNICAÇÃO: ERROS LOCAIS 

Neste trabalho, a classificação dos dados está fundamentada na postura 

dos autores BURT e KIPARSKY (1973) e FERNÁNDEZ (1997), os quais consideram 

os erros sintáticos (relacionados a deformações formais), os erros gráficos 

(referentes às questões ortográficas) e os erros morfológicos como erros locais. 

OLSSON (1973) comenta que as “deformações formais” não alteram a 

comunicação e o sentido. Nesse sentido, os erros locais seriam os que menos 

afetam a comunicação global da mensagem. 

Com relação aos erros sintáticos, é importante ressaltar que os problemas 

relacionados à ordem, como, por exemplo, a regência do verbo “gustar”, são 

considerados como erros globais, pois afetam o entendimento e o sentido do 

texto. 

Quanto aos erros morfológicos, os quais foram registrados em maior 

quantidade pelos alunos, é possível estabelecer algumas considerações como o 

comprometimento mínimo da comunicação. Erros como as omissões e 

generalizações na ditongação são quase imperceptíveis para o entendimento, 

diferentemente das adaptações e deformações presentes na classificação léxico-

semântica. 

 

3.1.1 ERROS SINTÁTICOS 

Com base nas premissas de QUILIS (1998), propomos uma separação entre 

os níveis sintagmático e oracional para o tratamento dos erros sintáticos, os quais 

se referem a problemas com relação a gênero, número, omissão de preposição, 

artigos e objeto direto, além de problemas de ordem e colocação pronominal. 

Quanto à ocorrência desses erros, percebemos uma maior incidência entre o 

grupo de iniciantes. 

 

Erros no Nível Sintagmático 

a) Problemas com heterogenéricos: 

 INIC “...me gusta mucho el leche...” (cp. la leche) 

  “...es una arte...” (cp. un arte) 
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  “...es una arte que envuelve técnicas y habilidad...” (cp. 

  un arte) 

  “...los costumbres y las fiestas también...” (cp.  

  las costumbres) 

  “...la coragen de Gallardo...” (cp. el coraje) 

 

 INTER “...estudamos los costumbres de los pueblos...” *(cp. las 

  costumbres) 

 

Os iniciantes apresentam erros relacionados ao uso do gênero em 

espanhol provenientes da interferência direta da língua materna, como nos 

exemplos citados acima: “el leche”, “una arte”, “los costumbres”, “la coragen” (cp. 

la leche, un arte, las costumbres, el coraje). Existem regras específicas e 

terminações tipicamente femininas ou masculinas em espanhol (MILANI, 1999). 

Todas as palavras terminadas em -aje, por exemplo, são masculinas, como “el 

viaje, el coraje, el engranaje”, as quais têm, em português, seus equivalentes 

femininos “a viagem, a coragem, a engrenagem”. O mesmo ocorre com a 

terminação -umbre, que designa palavras femininas em espanhol – “la legumbre, 

la costumbre”, as quais se referem a “o legume, o costume” em português. No 

caso de “una arte”, por exemplo, a regra gramatical muda um pouco. As palavras 

iniciadas por “a” tônica e caracterizadas como substantivo feminino singular 

sofrem uma modificação no gênero do artigo quando estão na forma do plural, ou 

seja, “el arte, las artes”. Trata-se de uma questão de eufonia que desencadeia 

alguns problemas de uso no espanhol em virtude da referência ao português, o 

qual não possui essa regra. Percebemos que é possível o desconhecimento 

dessas regras por parte dos alunos. No entanto, constatamos nitidamente a 

influência da língua materna em suas produções, já que observamos um conflito 

na aplicabilidade e no uso dos heterogenéricos, bem como nos casos de eufonia.  

 

b) Problemas com relação ao número: 

 INIC “...tengo tres primos y cuatro prima...” (cp. cuatro primas) 

  “...hablar con mi amigos...” (cp. mis amigos) 

  “...mis personajes preferido...” (cp. preferidos) 
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  “...con sus traje e joya muy cara...” *(cp. trajes y joyas 

  muy caras) 

  “...muchos museo...” (cp. museos) 

 

 INTER “...sea agradable las clases...” (cp. sean agradables) 

 

Há concordâncias incorretas relacionadas ao substantivo e determinante 

“...tengo tres primos y cuatro prima...” e entre o sujeito e o verbo “...sea agradable 

las clases...”. No entanto, parece-nos que os equívocos se devem mais a 

descuido e desatenção que pelo desconhecimento por parte do aprendiz das 

regras da LE. Neste sentido, podemos considerar que os exemplos como faltas e 

não como erros, como sugere FERNÁNDEZ (1997). Também é possível que o aluno 

ainda esteja mais atento ao sentido do que à morfologia. Provavelmente o aluno 

brasileiro transfere o registro coloquial de sua língua materna para o espanhol 

escrito, visto que, de acordo com estudos da sociolingüística, o português 

coloquial do Brasil apresenta uma tendência em manter apenas um sinal de 

pluralidade; “os menino”. Nessas perspectivas, o conhecimento do português oral 

pode ter sido transferido para o espanhol. Tal incidência apresentou maior índice 

no grupo de iniciantes, apesar de também ocorrer no grupo intermediário. 

 

Erros no Nível Oracional 

a) Problema de ordem e omissão na colocação pronominal 

 INIC “...le ayudava a se vestir...” *(cp. a vestirse) 

  “...sus trajes para le dar suerte...” (cp. darle) 

  “...apasionose por outro...” *(cp. se apasionó) 

  “...hablase siempre de las mujeres que...” (cp. se habla) 

  “...preocupase con su hijo...” (cp. se preocupa) 

  “...él ha morido mientras...” *(cp. él se ha) 

 

 INTER “...en este curso estoy me saliendo mejor...” (cp. 

  me estoy/estoy saliéndome) 
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No caso da colocação pronominal, o grupo de iniciantes demonstrou muita 

instabilidade, além de não usar os pronomes na ordem adequada à 

gramaticalidade da língua-alvo, ou seja, posposto com o verbo no infinitivo e 

anteposto com o verbo conjugado. 

No exemplo do grupo intermediário, também há um problema com as 

colocações pronominais, como “en este curso estoy me saliendo...”, em cujo caso 

o verbo em gerúndio exige a posposição do pronome (cp. “en este curso estoy 

saliéndome...”/“me estoy saliendo...”). O aluno demonstra recorrência à língua 

materna, a qual reflete na estrutura utilizada. 

Apesar de não se caracterizar como erro, há outra questão especial para 

análise: o uso desnecessário de pronomes como “yo no tuve tiempo”, pois o 

verbo já carrega a marca de pessoa. Em espanhol, a presença do sujeito 

pronominal é considerada redundante e seu uso possui valor estilístico de ênfase 

(FERNÁNDEZ, 1997). Devido a esse valor estilístico, que carrega a intenção de 

evidenciar um contraste ou marcar diferentes intenções comunicativas, podemos 

dizer que se trata de um erro sintático oracional relacionado com o sintagmático, 

visto que abrange uma incoerência relacionada com o uso específico do 

sintagma, que se associa e se reflete na construção da oração. 

 

b) Regência do verbo gustar: 

 INIC “...mucha gente no gusta de esta fiesta pues el perdió su  

  significado original...” *(cp. a mucha gente no le gusta) 

  “...he gustado mucho de ...” (cp. me gustó mucho) 

  “...he gostado de los cuentos...” (cp. me gustaron 

  los cuentos) 

  “...me gusta todos los generos...” *(cp. me gustan) 

  “...me gusta mucho los ordenadores...” (cp. me gustan) 

  “...elle gusta mucho de la política...” (cp. le gusta mucho 

  la política) 

  “...yo gustaría de conocer...” (cp. me gustaría conocer) 

  “...no gusta de esta fiesta...” (cp. no le gusta esta fiesta) 

  “...he gustado mucho de los contenidos...” *(cp. me han 

  gustado) 

  “...he gostado de los cuentos...” *(cp. me han gustado) 
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  “...gostava muy...” *(cp. le gustaba mucho) 

  “...también gustava de quedarse...” *(cp. le gustaba 

  quedarse) 

 

O problema mais perceptível do grupo de iniciantes no item relacionado 

aos erros sintáticos refere-se à regência do verbo “gustar”. Os aprendizes 

registraram a estrutura do português refletida no texto. Em “...no gusta de esta 

fiesta...”, há dois problemas. O primeiro é a omissão do pronome complemento 

“le”, que é uma forma átona do pronome complemento indireto de 3.ª pessoa. Em 

espanhol, as formas átonas do pronome complemento vão sempre antes do 

verbo, quando se trata de um verbo conjugado. Este comportamento pode ser 

justificado pela interferência da língua materna, na qual a colocação pronominal 

obedece mais a hábitos da linguagem oral que às regras estabelecidas pela 

gramática normativa. O segundo refere-se mais especificamente ao verbo em 

questão. Em português, o verbo “gostar” aparece na estrutura sujeito-objeto-

predicado, acompanhado pela preposição de. Em espanhol, a ordem é outra, ou 

seja, objeto indireto-predicado-sujeito, sendo o objeto indireto (OI) acompanhado 

pela preposição a (“A él no le gusta esta fiesta”). Constata-se que, de uma língua 

para a outra, há uma mudança na ordem e no uso da preposição. De acordo com 

DURÃO (1999, p. 136), o verbo “gustar” tem uma “estrutura dativa em espanhol, 

sendo que uma de suas características é a repetição pleonástica da pessoa, 

colocando a informação no final”. Esse comportamento pode ser justificado pela 

interferência da língua materna, já que o aluno usa a mesma ordem do português 

e não diferencia o complemento. Nos dados coletados, os alunos transferiram a 

noção do verbo “gostar” do português para o verbo “gustar” do espanhol e 

atribuíram ao sintagma nominal a forma de sujeito anteposta típica do português, 

juntamente com a preposição de característica do português e não da preposição 

a do espanhol. É interessante observar que esse fenômeno esteve presente 

somente nos dados dos iniciantes. 

 

c) Omissão de preposição, artigo e objeto direto  
 INIC “...es conocido --- el mundo intero...” (cp. en el) 

  

 INTER “...explicaba varias veces la misma matéria, hasta que 
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 todos --- alumnos --- entendiesen...” *(cp. los/ la) 

 

A omissão de objeto direto pode ser constatada em “...explicaba varias 

veces la misma matéria, hasta que todos -- alumnos -- entendiesen...” *(cp. los/ 

la). O exemplo revela a ausência do objeto direto obrigatório em espanhol “la 

entendiesen”. Neste exemplo, “los” refere-se a artigo. Segundo as pesquisas de 

DUARTE (1989), o não preenchimento dos objetos com referência é traço 

fundamental na preferência pelo apagamento de clíticos (tradicionalmente 

chamados “pronomes oblíquos”) acusativos no português brasileiro. PERINI (2002) 

aponta para o fato de que a ênclise está desaparecendo do português brasileiro 

assim como a próclise, e que essa tendência, dominante na modalidade falada, 

também deixa marcas no padrão escrito. Essas informações nos permitem supor 

que a LM dos aprendizes condiciona fortemente suas hipóteses sobre a LE, o que 

implica mais uma vez em questões de transferência. 

 

3.1.2 ERROS MORFOLÓGICOS 

Quanto aos erros morfológicos, referentes ao uso incorreto de artigos, 

demonstrativos e preposições (contração de preposição + artigo/pronome 

demonstrativo), a falhas no uso das desinências verbais e composições com 

verbos, ao uso de infinitivo flexionado, a incorreções quanto à forma plena e 

apocopada de numerais, a indefinidos e possessivos (determinantes), a omissões 

e generalizações de ditongação em verbos e substantivos e à confusão com 

grafemas, também foi mais significativa a ocorrência de erros por parte dos 

iniciantes. Somente no uso do infinitivo flexionado é que os intermediários 

registraram maior quantidade de erros. Esse fenômeno contradiz as expectativas, 

já que se presume um progresso na aprendizagem. 

 

a) Uso da forma plena e apocopada de numerais, indefinidos e 

possessivos: 

 INIC “...uns treinta años...” (cp. unos) 

  “...uno litro per día...” *(cp. un) 
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  “...un de las cosas que compro es leche...” (cp. una) 

  “...también hace parte de mi familia mio cachorro...” *(cp. mi) 

  “...es uno hombre que pensaba...” (cp. un) 

  “...ella es mucho nerviosa...” (cp. muy) 

  “...gostava muy de doña Sol...” *(cp. mucho) 

  “...toman muy cuidado con las ropas...” (cp. mucho) 

 

A oposição muy/mucho mal aplicada nos exemplos acima revela uma 

oscilação indefinida por parte do aprendiz, que é indicativo da influência da língua 

materna, a qual só apresenta uma possibilidade de uso – “muito”. No primeiro 

exemplo, “...ella es mucho nerviosa...” (cp. muy), o aprendiz não considerou a 

regra do espanhol sobre o uso de “muy” diante de adjetivos. Nos exemplos 

seguintes, o aprendiz fez uma tentativa de aproximação da língua-alvo, mas 

também não considerou as regras da gramaticalidade do espanhol, a qual indica 

o uso de “mucho” diante de substantivos. É muito provável que o aprendiz 

brasileiro encontre dificuldades na distinção do uso “muy/ mucho” por não existir 

uma correspondência bionívoca entre português e espanhol. A transferência é 

positiva quando há correspondência na L2. Como temos uma “bifurcação” de 

formas da LM para a LE, o aprendiz acaba optando às vezes por uma, às vezes 

por outra. Diante desse problema, seria interessante garantir a assimilação de 

uma delas primeiro para posteriormente apresentar a outra no processo de 

ensino-aprendizagem (SWAN, 1997). 

No exemplo “...un de las cosas que compro es leche...” (cp. una), podemos 

considerar que se trata mais de uma falta que de um erro, ocasionado por 

descuido ou desatenção. Já no uso do possessivo, na sentença “...también hace 

parte de mi familia mio cachorro...” *(cp. mi), há presença de erro, uma vez que o 

aluno não se utiliza da apócope diante do substantivo “cachorro”, também 

aplicado de forma equivocada no lugar de “perro”. Em espanhol, há duas 

possibilidades no uso do possessivo: “es mi perro” ou “el perro es mío”, 

diferentemente do português. O aprendiz parece ter usado a forma “mio” por 

associação a “meu” de sua LM. 

 

b) Usos incorretos de artigos: 

 INIC “...Lo problema es que...” (cp. el problema) 
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  “...Un de las cosas que compro es leche.” *(cp. una 

  de las cosas) 

  “...a mirar lo bandido muy cerca...” (cp. el bandido) 

  “...aficionados en todo lo país...” (cp. en el país) 

  “...lo modo como se mata el animal...” (cp. el modo) 

 

– com nomes próprios: “...la Rosa e la doña Sol...” *(cp. Rosa y doña Sol) 

            “...ir a la España...” (cp. ir a España) 

 

 INTER artigo lo: “...que lo curso fue llevado...” (cp. el curso) 

 

Com relação ao artigo, a ocorrência maior está vinculada ao uso corrente 

do artigo neutro “lo”, como em “lo problema”, “lo bandido”, “lo país”, “lo modo”. Se 

consideramos o aspecto formal, não existe, em português, um artigo neutro que 

preceda os adjetivos para substantivá-los como em espanhol. No entanto, como 

aponta BARBIERI DURÃO (1999, p. 114), 

 
...se consideramos o aspecto semântico, existe a “substantivação” de adjetivos, realizada 
através do artigo determinado “o”. O falante de português precisa saber diferenciar o artigo 
determinado o (el) e o neutro o (lo) no momento do uso, uma vez que em português há 
apenas uma forma para representá-los. 
 

Percebemos que a dificuldade do aluno falante de português no uso do 

artigo neutro “lo” do espanhol está baseada na formação do singular a partir do 

plural.  

 
[Por] coincidência morfológica, o aluno pensa que a forma “lo” é a que corresponde ao 
singular de “los”, mesmo tendo recebido a informação formal de que o singular do artigo 
determinado é representado por “el”. Contudo, o problema não reside especificamente no 
uso do neutro em espanhol, mas no fato do aluno reconhecer a forma singular do artigo 
determinado masculino. (BARBIERI DURÃO, 1999, p. 114). 
 

Não existe uma distinção para o aprendiz entre os artigos el e lo, 

masculino e neutro respectivamente, pela proximidade fonética com artigo 

masculino o do português. É possível justificar essa dificuldade pela “bifurcação” 

de uma forma do português “o” em duas formas em espanhol “el/ lo”, ocasionando 

oscilações diferentemente de “a” da LM para “la” em espanhol. A ausência de 

correspondência confunde o aprendiz e gera interferências, principalmente nas 
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fases iniciais de aprendizagem. No entanto, BARBIERI DURÃO (1999) revela, em 

seus estudos, que esse é um erro fossilizável que se manifesta também na 

interlíngua de aprendizes em níveis avançados. 

 

c) Falhas nas desinências verbais:  

 INIC “...tal vez seja la simbología...” (cp. sea) 

  “...creo que seja correcto...” (cp. sea) 

  “...requer mucha técnica...” (cp. requiere) 

  “...él se via como un hombre...” *(cp. se veía) 

  “...se vía elegante...” (cp. se veía) 

 

  “...nosotros estuvesemos aja...” *(cp. estuviésemos) 

  “...Gallardo conoceu...” (cp. conoció) 

  “...que él se ponese más nervioso...” (cp. pusiera) 

 

  “...él há morido mientras...” *(cp. se ha muerto) 

  “...le impressionou mucho...” (cp. impresionó) 

  “...tudo empeza a dar errado con...” *(cp. todo empieza a 

  trabucarse/salirle mal)-1 

  1- possui erro lexical 
 

 INTER “...me pareceran muy buenos...” (cp. parecieron) 

  “...las gramaticales que fueran solicitadas...” (cp. fueron) 

  “...fueran muchas pocas...” *(cp. fueron) 

 

Há outros verbos usados indevidamente pelos estudantes. Os iniciantes 

demonstraram uma estratégia de adaptação5 nos usos como “conoceu”, “ponese” 

(cp. “conoció”, “pusiese”), o que também indica a influência da LM. No entanto, o 

aluno demonstrou conhecimento da raiz dos verbos em questão 

(“conocer”/“poner”). O problema está focado na terminação utilizada -eu em 

“conoceu”, baseada em “conheceu” do português. Em “ponese”, poderíamos 

                                            
5 O termo adaptação é entendido como transferência e não com o sentido de 

“acomodação”. 
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esperar que o aluno se aproximasse do português em algo como “pusese” em vez 

de “pusiese”, mas conjugou de acordo com a raiz do verbo em questão. Esse 

registro indica que o aluno considerou a terminação de sua LM “-esse”, adaptando 

para “-ese”, já que em espanhol não existem palavras com “-ss”. No entanto, 

conjugou de forma regular o verbo “poner”. 

Por outro lado, os intermediários realizaram trocas da desinência do 

pretérito indefinido pela desinência do pretérito imperfeito do subjuntivo (-an por 

-on) como em “pareceran” (cp. “parecieron”), “fueran” (cp. fueron”), gerando uma 

forma inapropriada de acordo com a gramaticalidade. 

 

d) Troca da 1.a pessoa pela 3.a pessoa do singular 

 INIC “...Gallardo siempre estuve al lado de...” (cp. estuvo) 

 

 INTER “...la profe supe trabajar bien...” (cp. supo) 

  “...porque pudo (yo) expresar la conversación...” (cp. pude) 

 

A oscilação no uso das pessoas do verbo, por exemplo, permeou os dados 

de forma equilibrada. A conjugação de 3.ª pessoa do português “estuve” ao invés 

de “estuvo”, revela a interferência da língua materna assim como no exemplo “...la 

profe supe trabajar bien...” (cp. supo). Para ilustrar essas trocas e justificar a 

transferência, observamos o seguinte esquema: 

 

Português  Espanhol 
(Eu) estive  (Yo) estuve 

(Ele) esteve  (Él) estuvo 

 

O uso incorreto de estuve como se fosse 3.ª pessoa do singular em 

espanhol parece estar baseado no fato de que o aprendiz faz uma associação 

com a terminação “e” da 3.ª pessoa do português. Alguns autores como BARBIERI 

DURÃO (1999) comentam também a questão do uso incorreto de verbos como 

decir (dije) como se fosse 3.ª pessoa, o que parece estar relacionado com o 

sincretismo da 1.ª e 3.ª pessoa do português (disse). Nesse caso, o aluno aplica o 

sincretismo como estratégia, o que é resultado da transferência. 

 

 



44 

 

Português  Espanhol 
(Eu) disse  (Yo) dije 

(Ele) disse  (Él) dijo 

 

Também ocorre a oscilação de 1.a para 3.ª pessoa em “...porque pudo (yo) 

expresar la conversación...” (cp. pude). Este exemplo parece ter sido ocasionado 

por descuido ou hipercorreção por parte do aprendiz, já que a conjugação da 1.ª 

pessoa do português é coincidente com a do espanhol. 

 

Português  Espanhol 
(Eu) pude  (Yo) pude 

(Ele) pôde  (Él) pudo 

 

e) Confusão com grafemas:  

e/i – INIC “...el envierno...” (cp. invierno) 

  “...nasceó en una familia...” (cp. nació) 

  “...elegiendo sus trajes para...” (cp. eligiendo) 

  “...y arena remete a la sangre...” (cp. remite) 

 INTER “...y aprendemos varias palabras...” (cp. aprendimos) 

 

 

a/o – INTER “...creo que fueran muchas pocas tareas...” *(cp. fueron) 

 

u/o/u – INIC “...durmir mucho...” (cp. dormir) 

  “...sofriu un acidente...” *(cp. sufrió) 

  “...tudo empeza a...” *(cp. todo) 

 

v/b – INIC “...tengo una avuela...” *(cp. abuela) 

  “...así como mis avuelos...” (cp. abuelos) 

  “...donde havia corrido...” (cp. había) 

  “...dava consejos...” (cp. daba) 

  “...todo estava bién entre los dos...” *(cp. estaba) 

  “...alrededor de su cuerpo estava...” (cp. estaba) 
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  “...no gustava de ...” *(cp. no le gustaba...) 

  “...porque ayudava...” (cp. ayudaba) 

  “...pensava, ayudava, hablava...” (cp. pensaba/ ayudaba/ 

  hablaba) 

  “...Juan matava toros...” (cp. mataba) 

 

 INTER “...y veo la possibilidad de aprovación...” *(cp. aprobación) 

 

n/m – INIC “...hablar com las amigas...” *(cp. con) 

 

c/cc/x – INIC “...un acidente con un toro...” (cp. accidente) 

  “...un rato de reflecíon...” *(cp. reflexión) 

  “...La atracíon ...” *(cp. atracción) 

 

A confusão de fonemas está relacionada provavelmente com a dificuldade 

do aprendiz em diferenciar determinadas oposições fonológicas do espanhol. 

Desse modo, observamos muitas trocas no emprego de alguns fonemas. No caso 

de “acidente”, “reflecíon” e “atracíon” (cp. accidente, reflexión, atracción), 

observamos um problema fonológico-silábico em decorrência da correlação entre 

a LM e a LE. Além da interferência da língua portuguesa com a língua espanhola, 

percebemos a ocorrência de um processo de hipercorreção “motivado pela 

insegurança” no uso de /e/ por /i/, como em “el envierno”, ou /u/ por /o/, como em 

“durmir”. No caso de /i/ por /e/, os alunos demonstram dificuldades em saber o 

grau de abertura da vogal em questão, isso porque a língua materna é muito 

próxima daquela que estão aprendendo, o que gera vacilação ao realizar o 

registro. Em /u/ por /o/, há transferência da partícula ou de todo o lexema, como 

no caso de “tudo empeza”*. Outra oposição para o aprendiz falante de português 

é a realização dos grafemas “/v/” e “/b/” como fonemas diferenciados. Para ele é 

muito difícil perceber que /v/ e /b/ não são fonemas opostos em espanhol. 

Os aprendizes do intermediário cometeram uma troca enquanto que os 

iniciantes, dez. Eles demonstraram muita oscilação, principalmente no que diz 

respeito aos verbos “gostava”, “havia”, “dava”, “estava”, “ayudava”, “matava”, o 

que não apareceu no nível intermediário. 
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Além das oscilações entre fonemas e grafemas, notou-se também a 

colagem literal dos verbos do português em “remete”, “percebi”, “aprendemos” 

(cp. “remite, percibí, aprendimos”). A troca de “e” por “i” pode ser decorrente da 

transferência baseada na estrutura da LM. Há também a possibilidade de que o 

aluno desconheça a raiz dos verbos em espanhol. No entanto, mesmo 

considerando essa possibilidade, a estratégia do aprendiz é a recorrência ao seu 

conhecimento prévio da LM. O índice de ocorrência desse erro é maior nos 

iniciantes, os quais usam literalmente a forma do português. Para exemplificar, 

temos o esquema: 

 
Português  Espanhol 
Remeter   Remitir 

Perceber   Percibir 

 

No exemplo “aprendemos”, o aprendiz usou o verbo indicando o tempo 

passado de forma equivocada (cp. aprendimos). Se fosse no tempo presente, não 

haveria nenhuma objeção, pois a forma coincide com o português. Exemplo: 
 
Português  Espanhol 
Aprendemos (presente) aprendemos (presente) 

Aprendemos (passado) aprendimos (passado) 
 
f) Omissão e generalização de ditongação nos substantivos e verbos: 

e>ie – INIC “...sendo casado...” (cp. siendo) 

  “...envolvendo la muerte de toros...” (cp. envolviendo) 

  “...pero tenie muchos ...” (cp. tiene) 

  “...queiro estudar...” *(cp. quiero) 

  “...tudo empeza...” *(cp. empieza) 

  “...diviertíndose de la misma...” (cp. divirtiéndose) 
 
  “...comida y material de limpesa...” (cp. limpieza) 

  “...hablando con alguen...” *(cp. alguien) 

  “...hay técnicas certas...” *(cp. ciertas)  

 INTER “...los cuentos leídos me pareceran muy buenos...” *(cp. 

  parecieron) 
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o>ue – INIC “...tiene un significado para el povo...” (cp. pueblo)  

  “...la iglesia como una fonte de fé...” *(cp. fuente) 

  “...logo se queda en silencio...” (cp. luego) 

 

– generalização: 

 INIC “...miesmo sendo casado...” *(cp. mismo) 
  “...La profesora enseiña muy bien...” *(cp. enseña) 

  “...tomo cuase uno litro per día ...” *(cp. casi) 

 INTER “...pude entendier por completo...” (cp. entender) 

 

No que se refere à ditongação, o índice dos verbos e nomes em que ela 

não aparece é maior nos iniciantes, assim como na generalização. O mais 

freqüente é a incidência e> i/e, “alguen”, “sendo”, “queiro” – neste último exemplo 

percebemos uma inversão na tentativa de se aproximar da LE –, e o/eu, “logo”, 

“compostas”, “povo”, “ponte”. A ditongação ou a sua falta nos exemplos 

analisados não compromete a comunicação, pois não se percebe uma mudança 

de significado no texto, diferentemente dos erros semânticos. Uma explicação 

para os problemas de ditongação está relacionada à correspondência na LE, ou 

seja, às diferentes realizações na língua-alvo. Se o aprendiz busca uma 

correspondência e a encontra, a transferência torna-se mais fácil e positiva. No 

entanto, se ele não a encontra, a ocorrência de erros começa a aparecer com 

mais evidência devido às tentativas de acerto. Nesse sentido, LAUFER (1997) 

aponta para a transferência enganosa para detectar até que medida a influência 

da LM pode favorecer ou afetar a produção do aluno. Se observamos em 

português, por exemplo, as formas “qualidade” ou “criar”, podemos constatar que 

o aprendiz tem uma forma na LM para duas formas diferentes e dois sentidos na 

LE. Ex: “Un vino de calidad que tiene muchas cualidades” ou “Voy a criar 

peces”/“Voy a crear un lienzo”. Observemos as oposições: 

 

Português  Espanhol 
QUALIDADE  calidad – propriedade ou conjunto de 

   propriedades inerentes que permitem 

   compará-las com outras; 
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 cualidad – propriedades boas ou 

 positivas. 

 

Português  Espanhol 
CRIAR   criar – alimentar ou cuidar de 

animais ou plantas; 

   educar ou cuidar de uma criança 

   crear – produzir uma obra de arte ou 

   algo que não existia antes. 

 

É possível que a generalização ou a omissão da ditongação de maneira 

inadequada ocorra devido à ausência de correspondência direta entre as línguas 

em questão, o que compromete a transferência. Mesmo nos casos citados 

anteriormente em que há uma forma e um sentido na LM para uma forma e um 

sentido na LE, o aluno apresenta dificuldades no registro, o que indica a criação 

de formas na LE como tentativa de distingui-la da LM.  

 

g) Infinitivo flexionado: 

 INTER “...ejercicios para hacermos...” (cp. hacer) 

  “...mejor que nos quedarmos...” (cp. quedar) 
 

O infinitivo flexionado aparece somente nos dados do intermediário como 

em “ejercicios para hacermos” ou “mejor que nos quedarmos”, possivelmente 

porque é nessa faixa que começa o trabalho com as orações subordinadas. A 

língua portuguesa é a única entre as línguas neolatinas que apresenta o infinitivo 

flexionado. Essa “construção é própria do português, não tendo similar nas outras 

línguas românicas, e constitui um enigma até hoje não satisfatoriamente 

analisado...” (PERINI, 2002). Os estudiosos não estão totalmente de acordo sobre 

sua origem. MÁXIMUS MONTEIRO (1994, apud BARBIERI DURÃO, 1999) assinala que 

alguns acreditam que ele se originou do imperfeito do subjuntivo latino e outros 

que surgiu da utilização do pronome dialetal –mos agregado ao infinitivo (apud 

BARBIERI DURÃO, 1999). Como a possibilidade de flexão do morfema de pessoa e 

número é uma característica da LM dos aprendizes, esse mecanismo se justifica 

pela interferência da LM na LE. 
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h) Uso incorreto de demonstrativo: 

 INIC “...y la diversión de ver esto sufrimiento...” (cp. este) 

 

Os equívocos referentes ao uso do demonstrativo apareceram apenas nos 

iniciantes, os quais empregam a forma neutra do espanhol ao invés da masculina. 

Nesse caso, os alunos não associaram a forma neutra do espanhol com a forma 

neutra do português. A terminação do plural da forma masculina do espanhol não 

é a mesma que em português (QUILIS, 1998; PERINI, 2002). Então, os alunos 

possivelmente pensaram que esto corresponde ao singular de estos. 

 

Português  Espanhol 
Isto   esto 

este – estes  este – estos 

 

i) usos incorretos de preposições: 

– contração ou não de preposições + artigos e confusão com preposições 

+ pronomes: 
 INIC “...frecuentar el clube dos ricos...” *(cp. de los) 

  “...No final...” (cp. en el) 

  “...a respeto das cosas que hacia...” *(cp. de las) 

  “...no caso de Gallardo...” (cp. en el) 

  “...simbología de el amor...” (cp. del) 

  “...siempre voy a el mercado...” (cp. al) 

  “...da misma suerte...” (cp. de la) 

  “...pela muerte de los animales...” (cp. por la) 

  “...traídos del Inglatera...” *(cp. de) 

  “...al lado del en las corridas...” (cp. de él) 

  “...muy amigo del...” (cp. de él) 

  “...una maldición en la vida del...” (cp. de él) 

 

Na contração de preposições + determinantes há usos equivocados das 

formas dos, da, das, no, pela, de el, a el e del (cp. de los, de la, de las, en el, por 

la, del, al, de él); “del” foi usado no lugar de “dele”, como no exemplo “al lado del 
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en las corridas” e também em “traídos del * Inglatera”, talvez por engano ou 

hipercorreção. Em linhas gerais, o uso de preposições em português e espanhol é 

coincidente, exceto algumas pequenas diferenças. 

Quando coincidem, costuma haver transferência positiva, mas quando são 

contrastivas, normalmente há interferência. No entanto, desde um ponto de vista 

sintático-semântico, os contrastes são inesgotáveis (BENEDETTI, 1994, p. 91). Isso 

ocorre porque o uso das preposições é “determinado pelas relações 

sintagmáticas de um enunciado e estas podem ser divergentes de uma língua 

para outra” (DURÃO, 1999, p. 131). 

 

3.1.3 ERROS ORTOGRÁFICOS 

Erros Gráficos 

Um tipo de erro muito recorrente na produção dos alunos brasileiros 

aprendizes de espanhol é o erro de acentuação. Em espanhol, existem três tipos 

de acento: o prosódico (referente à tonicidade da palavra), o ortográfico (acento 

gráfico) e o diacrítico (usado para diferenciar palavras com mesma grafia, mas 

com funções gramaticais diferentes/diferentes significados). 

De acordo com as regras de acentuação ortográfica (MILANI, 1999), temos 

o seguinte: 

 

 as palavras oxítonas (agudas) terminadas em -n, -s e vogal em espanhol 

devem ser acentuadas. Ex: café, comí, refrán, jamás, interés; 

 as palavras paroxítonas (graves/llanas) não terminadas en -n, -s e vogal 

em espanhol devem ser acentuadas. Ex: cárcel, fácil, carácter; 

 todas as palavras proparoxítonas (esdrújulas) em espanhol são 

acentuadas. Ex: título, acróbata, ómnibus, pájaro; 

 os monossílabos em espanhol não são acentuados, com exceção dos 

diacríticos. Ex: té (substantivo comum = “chá” em português)/ 

te (pronome pessoal); 
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 em hiatos, formados por uma vogal abierta (A, E, O) + uma vogal 

cerrada (I ,U) ou vice-versa, acentua-se quando a pronúncia mais forte 

recai sobre a vogal cerrada (I, U). Ex: dí-a/ga-rú-a. 

 

No que diz respeito aos erros gráficos, em especial à acentuação 

ortográfica, percebemos que os aprendizes brasileiros de língua espanhola 

tendem a aplicar as regras da língua materna (português) nos seus registros 

escritos, apesar de identificarem a sílaba tônica corretamente na maioria das 

vezes. Outra observação interessante relaciona-se ao fato de aplicarem símbolos 

ortográficos característicos do português, como o acento circunflexo: “...con la 

aparência de...”. Nessas perspectivas, podemos considerar que, devido ao uso 

equivocado ou à presença de um acento não presente nas regras da língua-alvo 

em questão, houve uma interferência entre as línguas ocasionada pela 

semelhança ou pela distração do aluno. A questão do desconhecimento ou não 

da forma correta pode ser avaliada em duas perspectivas: uma delas considera 

que o aluno não conhece as regras e a outra, a mais provável, é que o aprendiz 

conheça as regras, mas, ao aplicá-las, confunde-se com as aplicações de sua 

língua materna devido à proximidade lingüística. SWAN (1997) explica esse 

fenômeno usando a noção de falta de “controle” sobre as informações lingüísticas 

em LE, o que impede acionar o conhecimento de forma apropriada numa situação 

comunicativa. Por outra perspectiva, é importante considerar que a acentuação na 

língua materna é caracterizada como um problema na produção dos alunos, 

segundo professores de Língua Portuguesa. Nesse sentido, os erros gráficos 

referentes à acentuação possivelmente não se tratam apenas de transferência da 

LM para a LE, mas também de uma “criação” de formas por parte do aluno para 

diferenciar o português do espanhol ou então como um desconhecimento 

generalizado das regras de ambas as línguas, ou seja, possivelmente os alunos 

desconheçam as regras de acentuação da própria LM. 

 

1) Acentuação ortográfica: 

  a)  Usos equivocados: 

  INIC: 

  com palavras agudas: 

 “...creía en Jésus y en la santa...” (cp. Jesús) 

 



52 

 “...a su profésion...” (cp. profesión) 

 “...hay una preocupacíon...”(cp. preocupación) 

 “...la magia, la atracíon...” *(cp. atracción) 

 

  com palavras graves: 

 “...escuchar músicas de vários tipos...” (cp. varios) 

 “...prefiero no ver mucho la téle...” (cp. tele) 

 “...me gusta mucho leer livros de história...” *(cp. historia) 

 “...cuándo su amigo...” (cp. cuando) 

 

 “...porque era de una família pobre...” (cp. familia) 

 “...con la aparência de...” (cp. apariencia) 

 “...donde se realizón...” *(cp. realizan) 

 “...devoción de las personas con la iglesía...” (cp. iglesia) 

 

 “...sus calcetínes y medias...” (cp. calcetines) 

 “...duránte una viaje...” *(cp. durante) 

 

  com monossílabos: 
 “...su piel és muy blanca...” (cp. es) 

 “...és juguetón y muy alegre...” (cp. es) 

 “... és un hombre muy guapo...” (cp. es) 

 “...mas o menos três días...” (cp. tres) 

 “...el torero tiene un gránd cuidado...” *(cp. gran) 

 “...cuando el vá a torear...” (cp. va) 

 “...pués era un...” (cp. pues) 

 “...la fé de los espanholes...” *(cp. fe) 

 “...todo estava bién entre los dos...” *(cp. bien) 

 “...a sus piés...” (cp. pies) 

 “...fué muy famoso...” (cp. fue) 

 

  INTER: 

  com palavras graves: 

 “...haciendo solamente ejercícios...” (cp. ejercicios) 
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 “...además de ayudarme con el vocabulário...” (cp. vocabulario) 

 “...explicaba várias veces la misma matéria...” *(cp. varias/ 

 asignatura, contenido) 

 “...los cuentos también ayudarón mucho...” (cp. ayudaron) 

 

  com monossílabos: 

 “...el curso fué muy provechoso...” (cp. fue) 

 “...se dió privilegio...” (cp. dio) 

 

  com palavras esdrújulas: 

 “...pero con ênfase en los diálogos...” *(cp. énfasis) 

 

  b)  Omissão: 

  INIC:  

  em palavras agudas: 

 “...Marcos se caso con Mirian...” (cp. se casó) 

 “...Plumitas llego en el cortijo...” (cp. llegó) 

 “...salio en la procession...” *(cp. salió en la procesión) 

 “...despues se pone las meias...” *(cp. después) 

 “...asi como la muerta...” (cp. así) 

 

  em palavras graves: 

 “...el juego de futboll...” *(cp. fútbol) 

 

  em palavras esdrújulas: 

 “...me gusta escuchar musica...” (cp. música) 

 “...salir con mi novia para ver peliculas...” (cp. películas) 

 

 “...para que en el proximo verano...” (cp. próximo) 

 “...mucho de politica y relaciones internacionales...” (cp. política) 

 “...requer mucha tecnica...” *(cp. técnica) 

 

  em palavras sobresdrújulas: 

 “...pero ultimamente el leche está muy caro...” *(cp. últimamente) 
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 “...se parace mucho conmigo fisicamente...” (cp. físicamente) 

 “...muy fuerte psicologicamiente...” (cp. psicológicamente) 

 

  em diacríticos: 

 “...a mi me gusta mucho ...” (cp. a mí)  

 “...si, pienso que si...” (cp. sí) 

 “...si, es una arte...” *(cp. sí) 

 

  em monossílabos: 

 “...pienso que és mas como un deporte...” *(cp. es más) 

 “...cuanto mas nervioso el toro mas interesante..” (cp. más) 

 

  em hiatos com vogal cerrada + abierta: 

 “...a mayoria vive en Londrina...” *(cp. mayoría) 

 “...es mi tía preferida todavia...” (cp. todavía) 

 “...Juan se ponia muy nervioso...” (cp. se ponía) 

 “...parecia que havia perdido la violência...” *(cp. parecía/ 

 violencia) 

 

 “...queria que él...” (cp. quería) 

 “...se vestia muy bien...” (cp. vestía) 

 “...no queria que...” (cp. quería) 

 “...la enfermaria...” (cp. enfermaría) 

 “...parecia ser muy...” (cp. parecía) 

 “...pues tenia una simbologia...” (cp. tenía una simbología) 

 “...venia de una familia...” (cp. venía) 

 “...salia en la procesión...” (cp. salía) 

 “...pero las fantasia muy lindas...” *(cp. fantasía) 

 “...acendia un puro enorme...” *(cp. encendía) 

 “...bebia café y vino...” (cp. bebía) 

 “...me gustaria conocer Andalucia...” (cp. gustaría/Andalucía) 

 “...creia in Jesus...” *(cp. creía en Jesús) 

 “...queria que el fuera zapateiro tambien...” *(cp. quería/él/ 

 también) 
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  INTER: 

  em palavras agudas: 

 “...fue importante porque percebi mis mayores problemas...” *(cp. 

 percibí) 
 “Realmente no me gusto...” (cp. gustó) 

 “...el año anterior senti muchas dificuldades...” *(cp. sentí) 

 “...me gusto el curso y creo...” (cp. me gustó) 

 “...la falta de interesse de los alumnos...” *(cp. interés) 

 

  em palavras graves: 

 “...pudimos ver como esta nuestro nivel...” (cp. está) 

 

  em palavras esdrújulas: 

 “...son muy torpes y imbeciles...” *(cp. imbéciles) 

 “...me parecen más faciles o yo...” (cp. fáciles) 

 

  em diacríticos: 

 “...para mi fue muy bueno...” (cp. mí) 

 

  em monossílabos: 

 “...me pareció mas provechoso que...” (cp. más) 

 

  em hiatos: 

 “...la maioria de las atividades...” *(cp. mayoría) 

 “Me encantaria tener visto más películas...” *(cp. encantaría) 

 

Com relação aos erros ortográficos, é bastante comum que os alunos 

realizem transferência interlingual em heterotônicos, aqueles que têm grafia 

semelhante em português e espanhol, mas que na pronúncia têm sílaba tônica 

diferente (MILANI, 1999). Exemplo: “son muy torpes y imbeciles”*. Em espanhol 

(cp. imbéciles), é acentuada com uma pronúncia distinta do português. Há outros 

exemplos como “academia”, “alguien”, “cerebro”, “democracia”, “héroe”, 

“gaucho”, “alergia”... No entanto, não houve ocorrência nos dados coletados. 
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Outro aspecto importante refere-se aos monossílabos, que são acentuados 

em português, diferentemente do espanhol, em que são acentuados somente os 

diacríticos. A oposição si/sí (conjunção e advérbio de afirmação) e mi/mí (adjetivo 

possessivo e pronome pessoal) é recorrente, e apresenta novamente a aplicação 

equivocada das regras de acentuação de português. 

A omissão do acento gráfico também está presente nos dados observados. 

As proparoxítonas e as oxítonas, por exemplo, são acentuadas em ambas as 

línguas, mas mesmo assim os alunos preferem deixar os vocábulos sem a marca 

gráfica: “musica”, “peliculas”, “proximo”; essa ocorrência tem maior incidência nos 

dados dos iniciantes. Essa questão intrigou DURÃO (1999), que apontou uma 

hipótese bastante coerente a esse respeito. Ela indica que, quando o aluno não 

acentua certas palavras, estas se parecem menos com a LM e mais com a LE. 

DURÃO (1999, p. 97) afirma: 

 
Partimos da suposição de que os aprendizes de línguas têm uma “intuição” sobre a língua 
que aprendem e, às vezes, o fato de que uma determinada estrutura se pareça ou 
coincida com a de sua língua materna, os leva a crer que estão cometendo enganos. 
 

A autora também nos alerta que “aprender uma língua muito parecida com 

a LM é uma experiência difícil porque o aprendiz quer perceber que fala outra 

língua, não a sua” (DURÃO, 1999, p. 97). A autora comenta que a semelhança 

entre o espanhol e o português desencadeia sensações contraditórias no 

aprendiz. A primeira é de que uma seria nada mais que a cópia da outra e a 

segunda é de que essa visão não está certa. Seria por isso que os alunos 

tentariam reestruturar a LE de forma que se diferencie da LM. Dessa forma, 

utilizariam “recursos extraídos de sua experiência lingüística prévia” (DURÃO, 

1999). A partir desse mecanismo, teriam a impressão de estarem diante de outra 

língua e não a portuguesa. Diante dessa observação é importante salientar o 

papel do professor como esclarecedor no processo de ensino e aprendizagem. 

Um fator refere-se à não acentuação dos hiatos em espanhol, o que se 

justifica pela interferência do conceito de ditongo decrescente do português. 

Podemos notar isso no exemplo “a mayoria vive en Londrina...”*. Mais uma vez, a 

procedência dos maiores índices de erros por uso equivocado ou omissão se deu 

nos dados dos iniciantes, diminuindo no nível consecutivo. 
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2) Separação e união de palavras: 

Neste item, notamos mais uma vez a presença da influência da estrutura 

do português. O aluno acaba efetivando uma colagem literal do vocábulo da LM. 

 

  a)  união: 

  INIC: 

  INTER: talvez, enfim 

 “...talvez sea la profesora que...” (cp. tal vez) 

 “Enfim, el curso para mi...” *(cp. en fin) 

 

  b)  separação: 

  INIC: a cerca, por que, don de 

 “...y nos cuenta a cerca de España...” (cp. acerca) 

 “...por que a mí me gusta mucho...” (cp. porque) 

 “...don de las personas van a las calles...” (cp. donde) 

 

  INTER: aún que, a parte 

 “...porque a parte del curso...” (cp. aparte) 

 “Aún que sea agradable ...” (cp. aunque) 
 

Os exemplos de união como “talvez”, “enfim” apareceram somente no 

grupo do intermediário. Já na separação de palavras houve um equilíbrio entre os 

dois grupos, com apenas um dado a mais no grupo de iniciantes. É provável que 

o uso de por que separado como resposta esteja vinculado ao não domínio das 

regras da língua materna ou então a um procedimento de tentativa de 

diferenciação entre a LM e a LE. 

 

3) Trocas de grafemas: 

s/z – INIC “...sapatos con tacones...” (cp. zapatos) 

  “...sus ropas, las sapatilhas...” *(cp. zapatillas) 

  “...una plaza o quisa un torero...” *(cp. quizá) 

  “...la destresa del torero...” (cp. destreza) 
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ss – INIC “...yo passo mucho tiempo en...” (cp. paso) 

  “...mi professora es muy buena...” (cp. profesora) 

  “...son las classes de español...” (cp. clases) 

  “...representa la vida professional...” (cp. profesional) 

  “...una necessita de la outra...” (cp. necesita) 

 

  “...prefiero passar mi tiempo estudiando...” (cp. pasar) 

 

 INTER “...para que pudiesse estudiar más...” (cp. pudiese) 

  “...y veo la possibilidad de aprovación...” *(cp. posibilidad) 

  “...otras películas para que mi audición fuesse...” (cp. 

  fuese) 

  “...porque la professora explicaba...” (cp. profesora) 

 

y/i/e – INIC “...como de la maioría...” (cp. mayoría) 

  “...pero la maior parte vive...” (cp. mayor) 

 INTER “...La maioria de las actividades...” (cp. mayoría) 

  “...torpes y imbeciles...” (conectivo) (cp. e) 

  “...muy guapo y inteligente...” (conectivo) (cp. e) 

  “...hablar con mis amigos e salir...” (conectivo) (cp. y) 

  “...regulares y irregulares...” (conectivo) (cp. e)  

 

z antes de e/i 

 INTER “...la mayoría del conocimiento que utilizé para formar mis 

  hablas...” *(cp. utilicé) 

 

q/c – INIC “...quando Juan conoce...” (cp. cuando) 

 

rr – INIC “...pues la outra ya morrió...” (cp. se murió) 

 

j/g – INIC “...algunos personages creían...” (cp. personajes) 

  “...para elijir la mejor escuela...” (cp. elegir) 

 

nh/ ñ – INIC “...la fé de los espanholes...” *(cp. fe de los españoles) 
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h – INIC “...ha veces iba al...” (cp. a veces) 

  “...un ombre muy correcto...” (cp. hombre) 

 

ll/lh/j – INIC “...sus ropas, las sapatilhas...” *(cp. zapatillas) 

  “...como se nosotros estuvesemos aja...” *(cp. allá) 

 

d/t –  “...un método distindo...” (cp. distinto) 

 

Para os aprendizes brasileiros, é necessária uma atenção redobrada no 

registro de vocábulos que terminem com /n/ em espanhol. Devido ao /m/ presente 

no português, ocorrem vacilações no uso durante o registro. Entretanto, essa 

vacilação ocorreu apenas nos iniciantes – “só hablan com las amigas”* –, o que 

pode ter sido causa de desatenção, já que o aluno usou o /n/ adequadamente em 

“hablan”. 

Há interferência da língua portuguesa nas produções textuais com casos 

de ocorrência de ss e de lh – “professora”, “classes”, “possibilidad”, “sapatilhas”, 

ao invés de “profesora”, “clases”, “posibilidad”, “sapatillas”, que são as formas 

corretas em espanhol. Talvez esses erros sejam decorrentes da associação que 

fazem com a produção do fonema, o que acaba repercutindo na escrita. Houve 

incidência equilibrada com relação a /ss/ em ambos os níveis. 

Existe a transferência negativa do português na aplicação do -i por -y na 

posição final de ditongo em espanhol (“maioría”) – foi registrado um caso em cada 

nível. O aluno não percebe e registra de forma equivocada. Essa transferência, 

segundo DURÃO (1999, p. 108), pode “estar relacionada a uma insegurança 

pessoal dos informantes com relação à língua-alvo”. 

Nos casos de q/c (“quando”), rr/r (“morrió”), g/j (“personages”), s/z 

(“sapatos”, “destresa”), houve incidência apenas no grupo dos iniciantes. No 

intermediário, apareceu o uso de z antes de e/i, como no caso “utilizé”, que se 

explica pela forma da LM “utilizei”, ao invés da forma em espanhol “utilicé”. Um 

fato interessante foi o não aparecimento do “ç” em contraste com a freqüência de 

“ss” (ambos inexistentes em espanhol), pois pode indicar que mesmo os iniciantes 

já não o são tanto ou seriam “falsos principiantes” (DURÃO, 1999). 
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Há uma tendência em omitir alguns grafemas, como o “h”, de palavras 

como “ombre”, caracterizando um problema ortográfico por parte do aprendiz. 

Podemos dizer que não se trata diretamente de um caso de transferência, mas de 

uma tentativa de diferenciação da língua materna para uma certa “aproximação” a 

um código lingüístico distinto. 

 

3.2 ERROS QUE BLOQUEIAM A COMUNICAÇÃO: ERROS GLOBAIS 

As premissas dos autores BURT e KIPARSKY (1973) e FERNÁNDEZ (1997) 

prevalecem também na classificação dos erros globais. Para esses 

pesquisadores, os erros globais são aqueles que bloqueiam a comunicação. Os 

erros léxico-semânticos relacionados à estrutura/organização da oração são 

considerados por eles como os mais distorcionantes e comprometedores da 

comunicação. 

De acordo com a classificação realizada, podemos indicar que os erros 

léxico-semânticos, os quais dizem respeito ao sentido da frase, são os que afetam 

e prejudicam a comunicação mais diretamente. 

Podemos observar o efeito sobre a comunicação nas situações de troca da 

1.ª pessoa pela 3.ª pessoa do singular, no uso inadequado de pronomes e 

omissão do pronome complemento, na transferência formal literal da LM para a 

LE de léxico, nas deformações e adaptações, no emprego de lexemas impróprios 

ao contexto do espanhol, nos usos incorretos de falsos amigos e nos erros 

referentes às estratégias de aplicação por parte dos aprendizes. Como exemplo, 

temos o erro “...plantear la ropa...”, ao invés de “...planchar la ropa...” em 

espanhol. Também podemos citar o uso inadequado do verbo gustar em 

espanhol, o qual difere do português no sentido de que, na frase, o sujeito ocupa 

uma posição de pronome indireto e o verbo não concorda com ele, mas com o 

que provoca a reação. No caso dos dados verificados, como por exemplo “yo 

gustaría de conocer...” (cp. me gustaría conocer), os alunos transferiram a noção 

do verbo “gostar” do português para o verbo “gustar” do espanhol. Os aprendizes 

atribuíram a forma do sujeito anteposto do português ao sintagma nominal, além 

de acrescentar a preposição de do português, afetando a inteligibilidade na 

comunicação. No entanto, a ocorrência do verbo “gustar” está classificada neste 
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trabalho como local por tratar-se de um erro sintático. Como o problema se refere 

à estrutura e organização da oração e não apenas como uma deformação formal, 

podemos considerá-lo como erro global, pois compromete o sentido da frase. 

 

3.2.1 ERROS LÉXICO-SEMÂNTICOS 

Para a classificação dos erros léxico-semânticos, tomamos como 

fundamento os conceitos da Gramática de QUILIS (1998, p. 447), que não separa 

os campos lexicais e semânticos. Isto porque o autor considera que: 

 
...o campo léxico se origina pela distribuição de um continuum de significado em diferentes 
palavras que se encontram reciprocamente em oposição imediata por meio de 
características distintas de significado. (tradução livre) 
 

O autor também aponta para a complexidade de se estruturar o léxico de 

uma língua, o qual é “limitado e constantemente incorpora novos elementos e 

perde outros” (QUILIS, 1998, p. 447). E o significado, por sua vez, além de 

essência consta também de uma forma. A essência é formada pelo campo 

conceitual (por exemplo: temperatura), e esse campo conceitual tem sua forma 

em uma série de elementos léxicos (calor, frio...). Nesse sentido, optamos por 

tratar dos erros léxico-semânticos sem separações muito pontuais. 

Observamos desvios muito mais significativos nos registros do grupo de 

iniciantes no que diz respeito aos erros léxico-semânticos. O emprego das formas 

a/o em substituição a la/el do espanhol, o emprego de e em substituição a y e de 

ainda em lugar de aún e todavía, foram equívocos presentes somente nesse 

grupo, assim como os falsos amigos. 

Constatamos também maiores desvios no grupo de iniciantes com relação 

às adaptações, as quais englobam a formação de palavras inexistentes em 

espanhol, as deformações, as transferências literais, o uso de significantes 

próximos, as confusões com os verbos tener e haver e o emprego de lexemas 

impróprios ao contexto do espanhol, gerando, muitas vezes, uma sensação de 

estranheza. 

Neste item, consideramos a nomenclatura proposta por FERNÁNDEZ (1997), 

a qual faz referência a duas classificações no que diz respeito aos erros lexicais: 
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erros lexicais formais e erros semânticos. Os primeiros estão vinculados à 

formação de palavras não atestadas em espanhol (adaptações), a deformações e 

ao uso de significantes próximos. Os segundos, ao emprego de lexemas 

impróprios ao contexto do espanhol, transferências literais e usos incorretos de 

falsos amigos. 

 

a) emprego da forma a /o, artigo determinado do português 

correspondente a forma la/el do espanhol: 

 INIC “...para llamar a atención...” (cp. la) 

  “...o carnaval es conocido...” (cp. el) 

  “...ayuda con o preparo...” (cp. el preparo) 

 

b) emprego da forma e, conjunção aditiva do português que corresponde 

à forma y copulativa do espanhol 

 INIC “...estoy novia de Gilberto e luego vamos...” *(cp. y 

  pronto...) 

  “...Carmen e la madre...” (cp. y) 

 

A transferência léxica pode ser percebida na presença do artigo 

determinante “a” do português que corresponde a “la” do espanhol e na conjunção 

aditiva “e” correspondente ao “y“ copulativo do espanhol. O aluno transfere lexias 

da LM cuja forma não tem significado em espanhol. Segundo BARBIERI DURÃO 

(1999, p. 147), estas são “transferências literais produzidas por extensão do 

significante do português a um significado que existe em espanhol, mas com 

outra forma”. Esses desvios foram produzidos somente pelo grupo de iniciantes. 

 

c) emprego da forma ainda, advérbio de tempo do português que 

corresponde às formas todavía e aún do espanhol: 

 INIC “...y ainda hay algunos que viven...” (cp. todavía) 

 

d) Adaptações e deformações: 

 INIC “...as veces imagino los padres...” (cp. a veces) 

  “...muchas roupas espeliales...”* (cp. especiales) 

  “...convido Plumitas para cenar...” (cp. invitó) 
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  “...es comparavel porque tiene...” (cp. comparable) 

  “...muchas cosas ruins...” (cp. cosas malas) 

  “...fue embora...” (cp. se fue) 

  “...tiene un gande cuidad...” (cp. gran cuidado)  

  “...tengo gananas de conocer...” (cp. ganas) 

  “...su actitude llamó atención...” *(cp. actitud) 

  “...tenia cierca de 30 años...” *(cp. cerca de)  

  “...manajar el coche...” (cp. manejar) 

 

  “...tengo dos sobriños ...” (cp. sobrinos) 

  “...plantear la ropa...” (cp. planchar) 

  “...la jaquetilla...” (cp. chaqueta) 

  “...bebe café e huma puros...” *(cp. fuma) 

  “...tornouse un torero muy famoso...” (cp. se tornó) 

 

 INTER “...en el curso anterior sentí muchas dificuldades...” (cp. 

  dificultades) 

  “...la oportunidad no solamente de conocer la lingua...” 

  (cp. lengua) 

 

Nas adaptações e deformações que se referem aos desvios derivados do 

uso não sistematizado das lexias e da aparente semelhança entre o português e o 

espanhol, constatamos desvios muito criativos com maior relevância no nível 

básico. Há somente dois exemplos no nível intermediário, os quais também 

podem ser vistos como uma colagem literal. Em ambos os casos, é nítida a 

transferência em decorrência da estrutura da língua materna. Em “...bebe café e 

huma puros...” *(cp. fuma), notamos a generalização proveniente de humo 

(fumaça) = “humar” em lugar de “fumar”. As adaptações e deformações também 

podem ser percebidas na oposição n/ñ: “sobriños”, “vinho” (cp. sobrinos, vino); em 

a/e: “manajar el coche” (cp. manejar); em t/ch “plantear la ropa” (cp. planchar); em 

j/ch: “jaquetilla” (cp. chaqueta); em lh/ll: “...compartilho de los mismos ideales...”, 

neste caso, o verbo correspondente em espanhol seria “compartir” e não 

“compartilhar”. 
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No exemplo “...tornouse un torero muy famoso...” (cp. se tornó, se 

convirtió), o aluno evita o uso de verbos provavelmente desconhecidos, como 

“convertirse” e “volverse”, transferindo o léxico da língua materna como 

substituição a um termo que não domina. Trata-se de uma substituição 

relacionada à questão da sinonímia com o português – “tornou-se”. Este mesmo 

fenômeno pode ser percebido com “quedarse”/“se quedó”, sempre aplicado em 

lugar de “se convirtió”, “se volvió”, “se puso”. Em português, é comum utilizar o 

verbo “ficar” para as situações mais diversas, como, por exemplo: “Ficou em casa 

à noite”; “Ficou vermelha porque estava envergonhada”; “Ficou atenta às 

explicações da professora”. Essa estratégia de utilizar verbos mais corriqueiros 

para todo e qualquer contexto esteve mais presente nos dados dos iniciantes, 

diminuindo a ocorrência no nível intermediário. Esse fato aponta para uma 

limitação no conhecimento lexical, principalmente no grupo de iniciantes. 

Podemos considerar os exemplos “...tiene un gande cuidad...” (cp. gran 

cuidado) e “...tengo gananas de conocer...” (cp. ganas), como faltas e não como 

erros. Nessas produções, o aluno demonstra mais um descuido associado à 

desatenção. Não se trata de transferência ou desconhecimento da 

gramaticalidade da LE. 

 

e) Transferência literal a partir do português como língua materna: 

 INIC “...cuando son feridos com las estacas...” *(cp. heridos) 

  “...se achava guapo...” (cp. se creía) 

  “...es muy vaidoso...” (cp. vanidoso) 

  “...pone las meias y las zapatillas...” (cp. medias/ 

  calcetines) 

  “...corre peligro...” (cp. está en) 

  “...que Deus no...” (cp. Dios) 

  “...en el livro demonstra...” (cp. libro) 

  “...por causa de eso...” (cp. a causa) 

  “...de la misma forma...” (cp. manera) 

  “...muchas cosas a respeito de la cultura...” (cp. a 

  respecto) 

  “...para el povo...” (cp. pueblo) 

  “...las próprias cogidas de toros...” (cp. propias) 
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  “...el carnaval es tão importante...” (cp. tan) 

  “...como una fonte de fe...” (cp. fuente) 

  “...muestra las lendas de Brasil...” (cp. leyendas) 

  “...deben ter una coleta muy cuidada...” (cp. tener) 

  “...pero convida Plumitas para cenar...” (cp. invita) 

  “...antes de la corrida conversa con amigos...” (cp. charla) 

  “...lo começo de su carrera...” *(nome) 

  (cp. comienzo/inicio) 

  “...compartilho de los mismos ideales...” (cp. comparto) 

  “...un café muy magro e vinho...” *(cp. vino) 

  “...es justo hacer isso con los animales...” (cp. eso) 

 

 INTER “...pero con ênfase en los diálogos...” (cp. énfasis) 

  “...la maneira que...” (cp. manera/ modo) 

  “...el libro didático...” (cp. didáctico) 

  “...acredito que el libro que usamos...” (cp. creo) 

  “...parece que voltamos a tener...” (cp. volvemos) 
  “...fue importante porque percebi mis mayores 

  problemas...” *(cp. percibí) 

 

No que se refere à transferência literal da LM para a LE, as ocorrências 

diminuíram consideravelmente nos dados do nível intermediário em relação aos 

dos iniciantes. No entanto, este é o item em que mais verificamos erros dentro do 

aspecto léxico-semântico, seguido das adaptações e das deformações. Enquanto 

que no intermediário houve seis ocorrências como “ênfase”, “maneira” e 

“didático”, no básico houve 33. 

Em alguns casos, pode haver comprometimento na comunicação em 

decorrência da transferência, como no uso de “achar” do português em vez de 

“pensar” do espanhol, “embora” em vez de “aunque, aun” ou “ir embora” em vez 

de “marcharse” ou “irse” do espanhol. Em contrapartida, o leitor/ouvinte 

experiente encontra sentido em “povo”/“pueblo”, por exemplo, já que nesse caso 

os vocábulos são mais próximos. 

Nos exemplos “...muchas cosas a respeito de la cultura...” (cp. respecto) e 

“...el libro didático...” (cp. didáctico), percebemos que o erro do aluno INIC 
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equivale ao erro do aluno INTER. Ambos fazem uma colagem literal e uma 

correlação com a LM, gerando também um problema morfológico na LE. 

 

f) Usos incorretos de falsos amigos: 

 INIC “...tentando ver su amigo...” *(cp. intentando) 

  “...logo se queda en silencio...” (cp. pronto) 

  “...también hace parte de mi familia mio cachorro...” *(cp. 

  mi perro) 

 

Observamos um índice muito baixo de uso de falsos cognatos nos dados 

analisados, diferentemente do que esperávamos. Somente os iniciantes os 

registraram: “tentando”, “luego” e “cachorro”. Em espanhol, o verbo que indica 

tentativa é “intentar”, sendo que “tentar” refere-se a “inducir, instigar”. Alguns 

advérbios parecem causar confusão, sobretudo no caso em que o aluno se apóia 

na língua materna. “Luego” foi aplicado com o sentido do português “prontamente, 

sem dilação de tempo, por conseguinte”, diferentemente do sentido em espanhol 

“después, más adelante en el tiempo”, comprometendo dessa maneira o 

significado do texto e, em conseqüência, a comunicação. O mesmo acontece no 

uso de “cachorro”, que em espanhol significa “filhote”. 

 

g) Confusão entre o verbo haver e o verbo tener 

 INIC “...y ahora tiene los chicos que son aficionados...” (cp. 

  hay) 

 INTER “...me encantaría tener visto más películas...” (cp. haber) 

  “...creo que deberíamos tener usado...”(cp. haber) 

 

Constatamos a transferência das funções do verbo “ter” em português para 

uma das formas em espanhol, ou seja, em português, o verbo “ter” é empregado 

com o mesmo sentido de “haver”. O português permite uma alternância no uso de 

ambos, mesmo sendo o verbo “ter” mais usado coloquialmente. Em espanhol, por 

sua vez, 

 
...os tempos compostos se formam com o verbo “haber” flexionado e o particípio passado 
do verbo que se conjuga. Em português, os tempos compostos se formam geralmente 
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com o correspondente tempo simples do verbo (tener em espanhol) e o particípio passado 
do verbo que se conjuga. (BARBIERI DURÃO, 1999, p. 120). 
 

Devido a essa diferença, os alunos provavelmente usaram tener ao invés 

de haber para os tempos compostos do espanhol. 

 

h) Pronomes de 3.a pessoa: 

 INIC “...elle gusta mucho de la política...” *(cp. le gusta 

  mucho la política) 

  “...ello no consiguió matar...” (cp. ...él) 

 

No uso dos pronomes de 3.a pessoa, observamos duas situações 

equivocadas: “ello” e “elle” por “él”. Em português, o pronome que corresponde à 

3.ª pessoa do singular é “ele”. A forma do português é transferida para o espanhol 

por hipercorreção, na tentativa de adaptá-la ao espanhol: ele = elle (no lugar de 

él) “...elle gusta mucho de la política...”* ou ellos-s = ello, quando o aprendiz extrai 

o singular a partir do plural do espanhol “...ello no consiguió matar...”. Neste caso, 

ocorre um procedimento contrário ao anterior. É importante salientar que no 

primeiro exemplo, o qual foi utilizado para refletir sobre o uso de “elle”, há outros 

problemas já tratados no item verbo “gustar”. 

 

3.3 QUE ERROS AFETAM REALMENTE A COMUNICAÇÃO? 

De acordo com BURT e KIPARSKY (1973), os erros que bloqueiam a 

comunicação são os erros globais. Esses estão relacionados com o aspecto 

léxico-semântico referente ao sentido da oração. Neste estudo, porém, 

observamos que nem todos os erros globais (léxico-semânticos) afetam a 

comunicação. Em muitos casos, a comunicação parece superficial, mas não 

impede a compreensão global da mensagem, como no seguinte exemplo de 

adaptação e deformação: “...cierca de 30 años...” (cp. cerca de), ou então na 

transferência literal: “...cuando son feridos com las estacas...” *(cp. heridos). Em 

outros exemplos classificados como erros globais léxico-semânticos (item 

adaptações e deformações), existe o comprometimento da mensagem, como em 
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“...plantear la ropa...” (cp. planchar), sendo improvável que o interlocutor entenda 

o sentido e o significado “passar a roupa” em português. 

Nos casos de falsos cognatos, também ocorre o comprometimento da 

comunicação. O exemplo “...tentando ver su amigo...” (cp. intentando) pode até 

causar certo constrangimento, se considerado o sentido de “tentar” em espanhol, 

que significa “inducir, instigar” e não “tentativa”. “Logo” (cp. pronto) foi aplicado 

com o sentido do português “prontamente, sem dilação de tempo, por 

conseguinte”, diferentemente do sentido de “logo” (cp. luego) em espanhol – 

“después, más adelante en el tiempo” –, comprometendo, dessa maneira, o 

significado do texto e, em conseqüência, a comunicação. O mesmo acontece no 

uso do vocábulo “cachorro”, que em espanhol significa “filhote”: “...también hace 

parte de mi familia mio cachorro...” *(cp. mi perro). O interlocutor provavelmente 

não sabe exatamente de qual animal se trata. 

Há exemplos nas dimensões morfológicas e sintáticas, classificados como 

erros locais, que também afetam a comunicação. Como exemplo morfológico, 

temos a troca da 1.a/2.a pessoa pela 3.a pessoa do singular em “...Gallardo 

siempre estuve al lado de...” (cp. estuvo) ou “...porque pudo (yo) expresar la 

conversación...” (cp. pude), assim como a oscilação de 3.ª para 2.a pessoa, como 

em “...es el Carnaval, aunque no tienes el sufrimiento de los...” (cp. tiene). Esses 

empregos podem causar prejuízo na compreensão da mensagem, já que o 

interlocutor pode confundir-se com o sujeito da oração. 

Como exemplo de erro global sintático, temos o uso do verbo “gustar”, 

sendo que a regência mal aplicada induz a implicações no sentido e no 

entendimento do texto. Em “...no gusta de esta fiesta...” (cp. no le gusta esta 

fiesta) é também possível considerar (cp. no me gusta esta fiesta) se não 

analisarmos o contexto. Nesse sentido, também constatamos que, para o 

interlocutor, pode ser difícil entender se o locutor afirma não gostar da festa ou se 

diz que seu amigo não gosta da festa. 

Constatamos, por meio da análise dos dados presentes neste trabalho, que 

os erros mais pontuais, como o emprego de artigos, preposições, acentuação e 

problemas relacionados ao número (os quais foram considerados faltas), são os 

que menos comprometem a comunicação. Por outro lado, os erros que mais 

comprometem a comunicação são os léxico-semânticos, com pequenas 

exceções, e os que estão relacionados com a estrutura e a ordem da oração, 
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principalmente o verbo “gustar” e a conjugação/oscilação entre as pessoas do 

verbo. 

É importante comentar que alguns registros produzidos pelos alunos 

conjugam diferentes erros, o que também distorce a comunicação.  

Contudo, considerando a análise efetivada a partir dos dados de 

estudantes brasileiros aprendizes de espanhol como LE num contexto de sala de 

aula, pudemos observar que a incidência de erros propriamente gramaticais, 

especialmente a produção de erros morfológicos, foi muito maior que os erros que 

dizem respeito à dimensão léxico-semântica. Constatamos que, nos níveis 

iniciais, o aprendizado de espanhol por falantes de português é mais afetado pela 

transferência lingüística ocasionada pela proximidade, sendo que a ocorrência de 

erros tanto locais como globais diminui no intermediário. A “colagem” literal de 

léxico, ou seja, transferência formal literal da LM para a LE e os “processos 

criativos” estão fortemente presentes. Esta evidência justifica, em certa medida, o 

que pudemos verificar nos relatos dos alunos (em anexo) com relação à facilidade 

comunicativa quando se deparam pela primeira vez com o espanhol: 

 

  “Há muitas palavras parecidas, podendo improvisar quando preciso”. 

 

Observamos que a maioria dos erros não impede a compreensão global da 

mensagem, já que a incidência está focalizada nos erros morfológicos 

considerados locais. 
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4. ANÁLISE E CONCLUSÃO SOBRE O PROGRESSO DOS APRENDIZES 

Hipotetizamos, no início deste trabalho, que a transferência seria mais 

freqüente na fase inicial da aprendizagem e que, possivelmente, diminuiria ou 

desapareceria na fase seguinte, tornando-se o texto cada vez mais compreensível 

e menos estigmatizado como ‘portunhol’. A partir disso, analisamos, no capítulo 3, 

quais os erros que apontam para a influência da LM, desencadeando a 

transferência. 

Segundo RINGBOM (1987), espera-se que os problemas decorrentes da 

proximidade desapareçam nos níveis seguintes ou mais avançados de 

aprendizagem, caracterizando um processo evolutivo. Nos dados observados, a 

questão da semelhança e a possível transferência da língua materna para a 

língua-alvo são características muito presentes e relevantes não só no grupo dos 

iniciantes, mas também no do intermediário. No entanto, o grupo de iniciantes 

apresentou a maior incidência de erros, o que condiz com a postura de RINGBOM 

(1987) quanto ao processo evolutivo do aluno. 

Na análise dos dados, consideramos muito relevante o conceito de 

“aprendiz ingênuo” (naive learner) de RINGBOM (1987), ao se referir ao aluno que 

aprende uma LE próxima de sua LM. De acordo com o autor, especialmente nos 

estágios iniciais, o que torna o caminho da aprendizagem mais óbvio e facilitador 

para o aluno é a confiança que ele deposita na sua língua materna. A partir dessa 

referência, os aprendizes iniciantes fazem construções baseadas na LM, 

realizando “colagens” e “criando formas” que, de alguma maneira, distingam-se 

de seu conhecimento prévio, ou seja, do português. 

A transferência, vista por esta perspectiva, não é simplesmente um meio 

para suprir o desconhecimento da LE, mas sim uma “forma de criação” para se 

aproximar da LE almejada. Apesar da descrição dos erros ter sido baseada nos 

critérios da gramaticalidade, a transferência é avaliada, nesta análise, como uma 

estratégia do aprendiz que se manifesta num processo criativo. 

A influência da língua materna pode ser vista como transferências literais 

(colagens) e formas adaptadas. Como já comentamos, os erros morfológicos 

foram os que tiveram maior ocorrência nos registros, em maior quantidade no 

grupo de iniciantes. Esse dado pode indicar a insensibilidade do aluno diante da 

correção, já que, para ele, a comunicação parece satisfatória e compreensível. 
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Esse fato aponta também para considerações pedagógicas, pois a abordagem 

comunicativa presente no processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

envolvidos focaliza a comunicação mais que a forma, o que contribui para que se 

acabe privilegiando mais um aspecto que outro. 

Pudemos verificar que grande parte das inadequações detectadas e 

analisadas provém da interferência da língua materna e, muitas vezes, conjugam 

mais de um tipo de erro, como no seguinte exemplo: “...caiu todas las personas...” 

(cp. se cayeron), no qual podemos notar a presença de desvios morfológicos e 

sintáticos. 

Se, por um lado, a proximidade entre o português e o espanhol favorece a 

comunicação, diminuindo ou amenizando o “custo”6 para o aprendiz, por outro, o 

uso da LE de acordo com a sua gramaticalidade é um trabalho árduo e a 

eliminação imediata dos erros é muito difícil. Nessa fase inicial, o aluno precisa de 

um momento para diferenciar as formas e os sentidos do outro idioma com 

relação ao materno. 

É preciso cautela porque se reconhecemos a existência de um “falso 

principiante” nas fases iniciais (BARBIERI DURÃO, 1999), que acredita que as 

línguas sejam quase idênticas, nos estágios posteriores pode haver um 

estancamento da aprendizagem que favorece os erros arraigados procedentes da 

LM. Nesse sentido, a autora remete à questão da fossilização dos erros; dentre 

eles, os que se baseiam na LM. Segundo pesquisas de RODRÍGUEZ (2001), esses 

erros dificultam o progresso, já que os alunos não têm consciência das 

incorreções. Para que o aprendiz supere o primeiro momento, o professor precisa 

avaliar os erros de seus alunos, seja com correções, seja com comparações com 

a língua materna do grupo. 

Então, os dados indicam que algumas estruturas mal aplicadas da LM na 

LE poderão permanecer no insumo do aprendiz, baseando-se em estudos já 

realizados, em que se observa que a transferência é responsável pela fossilização 

de erros. Não podemos negar que há influência da LM sobre a LE e que os 

semelhantes se atraem, apesar de os alunos demonstrarem ter consciência de 

que estavam aprendendo uma outra língua, sem perceberem, no entanto, as 

                                            
6 Entendemos “custo” como o investimento do aprendiz diante do aprendizado do 

espanhol como LE. 
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incorreções. Também há indícios, por parte dos alunos, da constatação de que o 

espanhol não é tão fácil assim. A consciência de que se trata de uma outra língua 

ajuda a promover um processo criativo, sendo que as hipóteses formuladas ainda 

estão baseadas nas regras da LM, como em “conoceu”. A partir da verificação 

desses dados no questionário realizado com os alunos do nível básico, no qual 

relataram que é possível improvisar quando necessário (a improvisação foi citada 

como fator positivo), constatamos que o processo criativo é decorrente da 

proximidade associada a uma visão estigmatizada do aluno com relação à língua 

espanhola. 

No que se refere ao progresso do aprendiz, podemos salientar os avanços 

por meio de um comparativo entre algumas produções. A oposição muy/mucho, 

classificada na dimensão morfológica e que pode ser observada em “...ella es 

mucho nerviosa...”(cp. muy), “...gostava muy de doña Sol...” (cp. mucho), 

“...toman muy cuidado con las ropas...” (cp. mucho), esteve presente apenas no 

grupo de iniciantes. O grupo intermediário demonstrou domínio nesse uso: 

“...estoy muy contento y optimista...”, “...bueno y muy divertido...”, “...practicamos 

mucho a gramática...”*. Esse fato nos indica que o grupo intermediário consegue 

distinguir as aplicações muy/mucho em espanhol, que apresenta duas formas 

para uma única em português (“muito”). Nessas perspectivas, podemos notar o 

progresso por parte dos aprendizes. 

No que se refere ao uso correto do artigo, também observamos um avanço 

no grupo intermediário. O artigo determinado “el” e o artigo neutro “lo” aparecem 

no grupo de iniciantes em diversas situações: “...Lo problema es que...” (cp. el 

problema), “...a mirar lo bandido muy cerca...” (cp. el bandido), “...lo modo como 

se mata el animal...” (cp. el modo), “...o carnaval es conocido...”. Já no grupo 

intermediário, observamos exemplos como “...lo que quiero...”, “...lo que 

aprendí...”, “...creo que el motivo de...”, “...el curso me salió bastante bien...”. Se 

considerarmos o aspecto formal, de acordo com BARBIERI DURÃO (1999, p. 114), 

“não existe em português um artigo neutro que preceda adjetivos para 

substantivá-los como em espanhol”. Mas se consideramos o aspecto semântico, 

existe a substantivação de adjetivos por meio do artigo determinado “o”. O falante 

de português precisa distinguir a diferença entre o artigo determinado “o” e o 

artigo neutro “lo” no momento de usar o neutro, considerando que em português 

ambos são representados pela forma “o”. No entanto, o que podemos observar 
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nos dados coletados não é o problema relacionado especificamente com a 

aplicabilidade do artigo neutro. O fato se relaciona ao mecanismo de extração 

utilizado pelo aprendiz nas fases iniciais. Provavelmente ele tenha construído a 

sua forma singular “lo” por meio da referência de plural “los”. Além disso, a falsa 

analogia entre “lo” (espanhol) e “o” (português) induz o aluno a usar “lo”ao invés 

de “el”. O exemplo de colagem lexical “...o carnaval...” (cp. el) é classificado, 

nesta pesquisa, como erro léxico-semântico e ocorre somente no grupo de 

iniciantes. 

Os usos incorretos de preposições e determinantes, erros como “... no 

final...” (cp. en el),”...no caso de Gallardo...” (cp. en el), “...das cosas que...” (cp. 

de las), aparecem apenas no grupo de iniciantes, o que é indicativo de progresso. 

O grupo intermediário demonstrou registros como “...en el curso de Letras...”, 

“...una parte del curso...”, “el contenido de la...”, revelando certo domínio da 

gramaticalidade da LE. 

Com relação aos demonstrativos, não observamos nenhuma ocorrência 

equivocada no grupo intermediário, pelo contrário, o grupo apresentou indícios de 

avanço como em “...dedicación en este curso...”, “... eso es algo que..”, “...en este 

momento...”. No grupo de iniciantes houve registro de erro relacionado à distinção 

entre os gêneros dos demonstrativos. Empregar “esto sufrimiento” em lugar de 

“este sufrimiento” revela que possivelmente o aprendiz se baseou na forma do 

plural “estos” do espanhol para formar o singular “esto”, equivalente a “isto” do 

português. O grupo de iniciantes emprega de forma equivocada a forma neutra 

“esto” ao invés da masculina “este”. 

No uso dos grafemas corretos, também constatamos avanço no grupo 

intermediário. Enquanto o grupo de iniciantes apresentou erros como “avuela”, 

“estava”, “ayudava”, o grupo intermediário fez registros como “palabras”, “libro”, 

“hablaban”. Os aprendizes iniciantes registraram o grafema “v” de acordo com a 

associação ao fonema na LM (avó = avuela), diferentemente do grupo 

intermediário. 

Com relação à dimensão sintática, a evolução mais notável diz respeito 

ao uso do verbo “gustar”. O grupo intermediário possui exemplos como “...la única 

cosa que no me gusto...”*, “...a mí me gustó el curso...”. As incorreções quanto ao 

verbo “gustar” estão relacionadas à regência e estão classificadas como erros 

gramaticais locais. No entanto, como se tratam de erros relacionados à estrutura 
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e ordem da oração, avaliamos esse erro como global, pois afeta o entendimento e 

a comunicação. 

Quanto aos erros no nível sintagmático relacionados ao número, 

consideramos os registros dos informantes como faltas relacionadas à 

desatenção e descuido por parte do aprendiz e não como erros como no exemplo 

“...mis personajes preferido...”. Por outro lado, também seria possível e plausível 

considerar esses erros como uma transferência do português coloquial, sendo 

que na oralidade as marcas de plural são cada vez menos freqüentes. 

No que se refere aos erros ortográficos, os casos de usos equivocados 

na acentuação de palavras oxítonas não ocorreram no grupo intermediário. Esse 

grupo demonstrou progresso nos seus registros como em “aprendí”, 

“conversación”, “comunicación”. Com relação à omissão dos acentos nos hiatos, 

percebemos um avanço no grupo intermediário. Enquanto os iniciantes 

apresentaram 18 omissões, o grupo intermediário apresentou 2. O grupo 

intermediário apresentou empregos como “historias”, “vocabulario”, “varias” nos 

textos em espanhol, o que está de acordo com a gramaticalidade da LE. A 

acentuação da sílaba tônica resultaria no indicativo de transferência da LM, o que 

não aconteceu nesses exemplos. Quanto aos hiatos, no grupo de iniciantes, 

temos o exemplo “...es mi tía preferida todavia...” (cp. todavía), em que a 

incoerência do aluno em acentuar “tía” e não acentuar “todavía”, revela a 

existência de uma falta. 

Quanto aos erros ortográficos, também temos um indicativo de progresso 

na oposição s/z, presente apenas nos dados dos iniciantes assim como /rr/, q/c, 

j/g, nh/ñ, lh/ll. 

Quanto aos erros léxico-semânticos, um dado que chamou muito a 

atenção nos registros dos alunos foi a baixa incidência de falsos cognatos, 

conhecidos como “falsos amigos”. Em diversas pesquisas, o tema é tratado 

amplamente, tratando-se de uma questão problemática nos dados dos alunos. 

Por isso, os poucos exemplos desse problema nos dados dos aprendizes chamou 

a atenção durante a análise. Uma explicação plausível é a de que os dados são 

de alunos da UFPR (uma universidade pública) e do Celin, pertencente a essa 

universidade, o que implica em informantes diferenciados pela qualificação e 

instrução. 
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Nessas perspectivas, possivelmente os aprendizes evitam o uso dos falsos 

amigos tão estigmatizados pelos cursinhos pré-vestibulares e pelas pesquisas 

sobre aquisição de espanhol como LE. Em seus depoimentos no questionário 

sobre os pontos difíceis do espanhol, percebemos nitidamente a preocupação dos 

alunos: 

 

  “A escrita, a pronúncia e as palavras com escrita e pronúncia iguais e 

significados diferentes”. 

  “Falsos cognatos e tentativa de usar “portunhol” por muitas vezes”. 

  “As palavras parecidas que não têm o mesmo significado. Ex: apelido é 

sobrenome”. 

  “Há muitas palavras cognatas entre espanhol e português, o que pode 

causar confusão ou interpretação errada tanto na escrita e na leitura”. 

 

O grupo intermediário, além de não apresentar problemas com falsos 

cognatos, usou um deles de maneira muito bem empregada. No exemplo “...en 

los pequeños ratos libres...”, o aluno utilizou o vocábulo “rato” com o sentido de 

“momento” em espanhol e não como “animal roedor” como em português. Outra 

situação no grupo intermediário foi o uso correto de uma expressão própria do 

espanhol: “chupa-medias”, que significa “bajulador, adulador” e que, em 

português, tem como referente a expressão “puxa-saco”. 

Sobre os erros léxico-semânticos, também observamos uma falta no item 

adaptações e deformações. Em “...muchas roupas espeliales...” (cp. ropas 

especiales), o aluno do grupo de iniciantes cometeu um erro no vocábulo “ropa” 

mas provavelmente cometeu uma falta em “espeliales” por desatenção ou 

descuido. 

Considerando os dados dos aprendizes e o comparativo entre o grupo de 

iniciantes e o grupo intermediário, observamos que a semelhança entre as línguas 

envolvidas, no caso o português e o espanhol, afeta o aprendizado especialmente 

nos níveis iniciais por meio da transferência lingüística ocasionada pela 

proximidade. Concordamos com RINGBOM (1986) quando afirma que o 

conhecimento lingüístico do aprendiz é amplamente determinado pela distância 

percebida entre a LM e a LE. Quanto menor a distância, maior a aplicabilidade de 

seus conhecimentos da língua materna, especialmente nos estágios iniciais de 
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aprendizagem, em que se utiliza da intuição para a elaboração das estruturas da 

LE. Nesse sentido, justifica-se o progresso do aprendiz no grupo intermediário, 

pois à medida que vai se aproximando da gramaticalidade da LE a ocorrência da 

transferência baseada na LM diminui. 

Por todos os dados expostos e analisados neste trabalho, mesmo 

considerando o progresso do aprendiz, temos que concordar que o processo de 

transferência é onipresente e indiscutível e que tem um efeito muito mais difuso e 

generalizado do que se poderia pensar. A evitação de formas, os equívocos nas 

construções, as omissões, as generalizações, o emprego de formas pouco 

freqüentes na LE, etc. formam uma cadeia que afeta também as escolhas 

lexicais, os regimes verbais (GONZÁLEZ, 1994). O conjunto desses aspectos 

resulta no “portunhol”, fenômeno popular sem significado claro e específico para 

muitas pessoas. 

Nesse sentido, podemos concluir que os semelhantes se atraem, mesmo 

sabendo que, na essência, são diferentes. Não deixam de apresentar 

divergências peculiares e naturais de uma relação próxima. No entanto, essa 

proximidade permite tentar, criar, arriscar, errar. O importante é que os acertos 

aumentem com o passar do tempo. E é isso que percebemos, pelo menos 

durante as primeiras 270 horas de curso... percurso. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo se originou de uma preocupação em comum entre professores 

de espanhol como língua estrangeira para falantes de português do Brasil. A partir 

da verificação das dificuldades e erros que os aprendizes de espanhol 

manifestam na expressão escrita, pudemos avaliar em que medida os 

semelhantes se atraem. 

É imprescindível fazer algumas considerações, tendo em vista que este 

estudo focalizou a análise de erros. Os erros levantados e analisados nos 

permitem apontar em quais aspectos o professor pode trabalhar com mais ênfase 

e enfoque para facilitar a aprendizagem de seu aluno. Além disso, a pesquisa 

pode servir como auxílio na busca de meios didáticos adequados no que diz 

respeito ao material utilizado e ao tratamento dos erros dos alunos. 

É fundamental que o professor incorpore, em sua prática docente, diversas 

estratégias de correção com a finalidade de sanar problemas tanto de ordem 

global como local. No entanto, além do aperfeiçoamento comunicativo, o 

professor precisa selecionar técnicas de correção dos erros mais pontuais, como 

os morfológicos, os sintáticos e os ortográficos. BENEDETTI (1993, apud ASENCIO; 

LOBATO, 2001) sugere a autocorreção, a correção conjunta e a correção assistida. 

Esta última está relacionada às divergências léxico-semânticas, ou seja, o 

professor auxilia o aluno apontando os erros e oferecendo várias possibilidades 

de resposta, as quais são analisadas com o aluno, que definirá qual delas se 

encaixa melhor no contexto. 

A correção dos erros dos alunos pode não resultar num efeito imediato, 

mas ajuda o aprendiz a superar etapas na aprendizagem de uma língua 

estrangeira. O papel do professor também exige transparência em fazer com que 

o aluno compreenda que a correção é uma atitude positiva diante da 

aprendizagem de uma língua-alvo. Nesse sentido, o professor precisa ter muita 

clareza de suas estratégias e intervenções perante os erros. BORREGO LEDESMA 

(2001, apud ASENCIO; LOBATO, 2001), ressalta que o professor precisa decidir 

previamente o que vai corrigir. O autor salienta que o professor também pode 

explicar aos alunos que não irá corrigir todos os erros cometidos, mas aqueles 

que podem servir para os objetivos pretendidos. Como exemplo, cita o caso de 

uma prática livre, em que o objetivo é o desenvolvimento da fluidez. Nesse caso, 
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o professor não deve interromper a atividade para corrigir. No entanto, quando se 

trata da prática de uma nova estrutura que se quer trabalhar no ambiente da sala 

de aula, o professor deve corrigir o erro para que o aluno perceba a nova 

estrutura que está adquirindo e concretize o aprendizado. 

Em contrapartida, os professores também precisam adotar uma atitude 

mais tolerante, já que o aluno precisa conquistar confiança no uso da língua. 

Assumir o erro como um elemento inevitável e necessário para aprender 

uma língua muda a perspectiva no que diz respeito à atitude do aprendiz e à 

dinâmica da aula. Nesse sentido, a pesquisa apresentada aponta alguns dos 

erros globais e locais presentes em dois grupos de diferentes níveis. A partir 

disso, podemos repensar nossa prática pedagógica como mediadores da 

aprendizagem de língua estrangeira. 

As contribuições desta análise podem ser julgadas como enriquecedoras 

para a avaliação e para o ensino de espanhol para falantes de português, pois 

pudemos constatar que nos níveis básicos é preciso um direcionamento que 

enfoque a questão da proximidade lingüística, realçando as diferenças para que o 

aluno possa percebê-las e superá-las evitando possíveis fossilizações. É 

importante que o professor não iniba a expressão de seu aluno, mas que, a partir 

de um acordo7 com o grupo ou por meio da observação das diferenças 

individuais, possa interferir e mediar o processo de aprendizagem, corrigindo os 

erros. No entanto, essa mediação só é possível e benéfica quando o professor 

tem clareza das possíveis estratégias do aprendiz e adota uma postura de 

colaborador na construção e apropriação da LE.  

A intervenção do professor como esclarecedor no processo de ensino e 

aprendizagem seria um tema interessante para trabalhos futuros, assim como a 

questão referente ao erro. Julgamos o erro como um indício. Nesse sentido, o 

professor pode elaborar suas próprias atividades, baseando-se nas reais 

dificuldades dos alunos e driblando o livro didático de espanhol, tão aquém das 

expectativas do aprendiz falante de português. Aliás, a elaboração de um material 

didático de espanhol específico para falantes de português do Brasil seria uma 

excelente oportunidade para repensar questões metodológicas. Os livros 

                                            
7 Esse acordo se refere a uma discussão prévia com o grupo sobre avaliação (VILLALBA, 

2002) 
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didáticos de espanhol são elaborados tendo em vista o aluno como estrangeiro de 

uma forma geral, não existindo uma preocupação em trabalhar a especificidade 

do aluno falante de português. 

Nesse sentido, a importância deste trabalho se justifica pelo fato de 

constatar uma estratégia peculiar na aprendizagem de línguas próximas à 

materna: o processo criativo e a insensibilidade diante do erro em decorrência de 

uma comunicação satisfatória principalmente nos níveis iniciais de aprendizagem. 

A pesquisa também pretendeu possibilitar uma conscientização dos professores 

quanto à ocorrência e o papel dos erros na construção de uma nova 

aprendizagem, além de reforçar uma visão crítica diante das estratégias 

pedagógicas de ensino e aprendizagem. 
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ANEXOS 

TEXTOS DO GRUPO DE INICIANTES E DO GRUPO INTERMEDIÁRIO 

Grupo de iniciantes 

Texto 1 
A mi me gusta aprender otras lenguas, culturas de otros países y viajar al 

estrangero.  

Lo problema es que para todo eso es necesario tener mucho dinero, 

entonces me quedo feliz por tener clases de español, principalmente porque la 

prof. Enseiña muy bien y nos cuenta a cerca de España como se nosotros 

estuvesemos aja. 

Ahora yo voy ahorrar para que en el proximp verano yo puso ir a la España.  

              (R. F.) 

 

 

Texto 2 
Acerca de mis gustos y preferencias, yo prefiero la comida italiana, por 

ejemplo lasaña y pasta. A mí también me gusta escuchar música de vários tipos y 

después intentar a tocar algunas de ellas en la guitarra y también las cantar. 

Acerca de los deportes, me gusta jugar el fútbol y hacer clases de capoeira tres 

veces a semana. Me gusta también charlar y salír con mis amigos en los fines de 

semana.No me gusta tener muchas pruebas en poco tiempo en la Universidad, no 

me gusta levantarme temprano ni irme dormir muy tarde. Prefiero no ver mucho la 

téle, sóla cuando hay partidas de fútbol. Me gusta también escribir algo parecido 

con letras de canciones, pero no tengo abilidad para cambiar ellas en música.  

              (R. H.)  

 

 

Texto 3 
Mi familia es muy tranquila. Yo tengo solamente un hermano que se parece 

mucho comigo fisicamente.  
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Mi madre a veces es muy brava, todavia mi padre es muy calmo. Yo no 

tengo muchos parentes, tengo cuatro tíos y dos tías, tengo tres primos y cuatro 

prima. A mayoria vive en Londrina. Yo tengo una tia que vive en Japón, ella es mi 

tía preferida, todavia hace mucho tiempo que no la veo. También hace parte de mi 

familia mio cachorro, su nombre es Tobias y vive con mi madre. 

              (S. N.) 

 

 

Texto 4 
Mi madre se llama Olinda y mi padre es João. Tengo dos hermanos: 

Marcos y Márcio, pero no viven en mi casa. 

Marcos se caso com Mirian y hoy tengo dos sobriños: Lucas y Girah. 

Márcio está soltero y yo estoy novia de Gilberto e luego vamos vivir juntos. 

Tengo muchos tíos, tías, primos y primas, pero la maior parte viven en São 

Paulo, lejos de Curitiba. 

             (M. R.) 

 

 

Texto 5 
Soy un “niño”muy tranquilo, gusto de hablar con mi amigos e salir con mi 

novia para ver peliculas o hablar de la vida. 

Me gusta mucho leer livros de história, psicologia teoria del estado, pero no 

me gusta leer periódicos de mujeres y cosas malas. 

Prefiero passar mi tiempo estudiando o hablando con alguen a ver tele en 

casa. no me gusta nada los programas, principalmente de los domingos.  

              (H. D.) 

 

 

Texto 6 
La vida está muy cara 

En el fin de semana siempre voy a el mercado. Tengo que comprar comida 

y material de limpesa.  

Un de las cosas que compro es leche. Tomo leche todos los días, tomo 

cuase uno litro per día, pero ultimamente el leche está muy caro. No se o que 
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hacer por que a mí me gusta mucho el leche. As veces imagino los padres de 

familia con sus hijos pequeños que quieren y necesitan tomar leche. La vida está 

muy cara y los salários estan muy poco. 

              (C. G.) 

 

 

Texto 7 
Mi familia, como de la maioria, es muy grande. Pero conmigo, sólo viven mi 

padre y mi madre. No tengo hermanos. Ahora sólo tengo una avuela, pues la otra 

ya morrió, así como los mis avuelos. Algunas personas de la familia viven aquí en 

Curitiba, otras viven en el interior de Paraná y ainda hay algunos que viven en 

Porto Alegre. 

Sobre mis gustos ahora. A mí me gusta mucho el fútbol y todo que hay 

acerca de el. Me gusta ir a los estadios y también veer partidas en la tele, así 

como jugar fútbol. Es muy divertido! También me gusta ir al cine, y veer a todo los 

tipos de película. Outra cosa que me encanta mucho son las classes de español. 

Mi professora es muy buena, divertida y alegre.  

               (L. L.) 

 

 

Texto 8 
Yo vivo en mi casa com toda mi familia, mi madre, padre, dos hermanos 

pequeños y yo. Mi madre és de altura mediana, lleva gafas, és delgada, tiene ojos 

y pelo castaños, ella es mucho nerviosa pero és maja. Mi padre és gordo y 

melenudo, tiéne ojos claros y pelo negro su piel és muy blanca. André es mi 

hermano mayor és rubio y alto, tiene ojos claros, és juguetón y muy alegre. Él és 

muy guapo y inteligente. Augusto és muy cariñoso, pero un poco peresozo, és 

gordijo y un poco bajo. El és rubio pero sus ojos son castaños, él es muy 

inteligente y por eso no costumbra estudiar mucho. 

              (A. K.) 
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Texto 9 
A mi me gusta mucho los ordenadores, yo passo mucho tempo en él. 

Cuando yo estoy en mi piso, yo hago todas las cosas con lo radio ligado, me 

gusta escuchar musica e yo no tengo preferencia, me gusta todos los generos. 

Outra cosa que me gusta, es hablar sobre los acontecimentos del mundo, 

en mi escuela nosotros chalamos mucho de politica y relaciones internacionales. 

No me gusta leer mucho, pero yo tengo que leer para saber sobre las cosas que 

empiezan en el mundo.  

          (F. G. N) 
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GRUPO INTERMEDIÁRIO 

Texto 1 
La evolución del curso 

Estoy muy contento y optimista com el curso. Estoy leyendo textos muy 

interesantes, que hasta poco tiempo no sería posible. 

Lo que quiero resaltar y que es de extrema importancia para mí es que no 

nos quedamos apenas con los ejercícios gramaticales,estamos leyendo cuentos 

increíbles, de autores reconocidos mundialmente comoIsabel Allende, Cortázar y 

Cordenal. 

Además de eso, estamos practicando la escrita y valorando la cultura 

española y de algunos paises hispanoamericanos. 

          (E. P. S.) 

 

 

Texto 2 
La evaluación del curso 

Este curso está siendo bueno y muy divertido, a pesar de que el anterior 

me dediqué más. 

Creo que el motivo de mi menor dedicación en este curso sea que en 

lengua I practicamos mucho a gramática, los verbos en casi todos los tiempos 

(pretérito, presente, futuro), formas (regulares y irregulares) y modos (indicativo, 

subjuntivo e imperativo0, aprendí bastante vocabulario de mi cotidiano y eso me 

ayudó mucho en las construcciones de mis textos y conversaciones. En lengua II, 

practicamos más la conversación, pero la mayoría del conocimiento que utilizé 

para formar mis hablas lo adquirí en el curso pasado. 

Resumiendo, lo que aprendí este curso fue muy poco, pero he podido 

practicar lo que aprendí el año pasado. 

                   (P. M. P.) 

 

 

 



93 

Texto 3  
La evaluación del curso 

En general el curso me salió bastante bien, y creo que como en todo que 

hacemos hay puntos positivos y negativos. 

En primer lugar voy a hablar de los positivos,en este curso tuvimos más 

oportunidades de hablar y expresar nuestras opiniones, pero a veces la falta de 

interesse de los alumnos dejaban las clases un poco aburridas. Hicimos muchos 

ejerciciosy aprendemos varias palabras para nuestro vocabulario. También 

tuvimos la oportunidad de conocer a algunos escritores, buscando cosas de sus 

vidas y leyendo sus cuentos. Los negativos, como ya he comentado antes, la falta 

de interesse por parte de mis colegas, pero eso es algo que ya viene del curso 

pasado. Por mi parte, me pareció que no aprendí mucha cosa nueva de 

gramática. 

Resumiendo me gusto el curso y creo que lo que aprendí será muy 

importante para mi futuro. 

              (F. H.) 

 

 

Texto 4 
La evaluación del curso 

El español que es enseñado en la UFPR en el curso de Letras es bueno, 

aprendemos la gramática, la cultura española y casi todo lo que un curso bueno 

necesita. 

En primer lugar al estudiar español básico, la gramática fue una parte del 

curso donde se dío privilegio, estudiamos gramática el tiempo todo. En segundo 

lugar estudiamos los costumbres de los pueblos de la América Española. Pero 

ahora continuamos a estudiar todo lo que vimos en el año pasado, pero con 

ênfase en los diálogos en clase. Aún que sea agradable las clases, yo acredito 

que el libro que fue adoptado es insoportable, la maioria de las atividades del libro 

son muy torpes y imbeciles,parece que voltamos a tener tres años de edad.  

Acredito que fuera el libro que usamos, todo es maravilloso en clase, la 

profesora, los alumnos y los ejercicios del libro “uso”. 

                   (V. G. S.) 
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Texto 5  
La evaluación del curso 

Ami me parece que el curso fue muy bueno. Yo aprendí mucho. 

A mi me gusto porque la professora explicaba várias veces la misma 

matéria, hasta que todos alumnos entendiesen. Entoces las cosas que he visto en 

lengua I y no compreendí muy bien, en la lengua II pude entendier por completo. 

La única cosa que no me gusto fue el libro “Gente” A mi me pareció un libro 

muy superficial. Los ejercicios del libro no tenian que ver com el nuestro cotidiano. 

Realmente no me gusto el libro. ! Pero el libro “Uso”es muy bueno!  

Enfim, el curso para mi fue muy bueno. Creo que estoy mucho mejor, ! mi 

español está mucho mejor! 

          (R. A.) 

 

 

Texto 6  
La evaluación del curso 

La lengua II fue muy productiva principalmente porque he practicado 

mucho la conversación. Tengo un poco de dificultad com la comunicación pero 

poco a poco estoy mejorando. 

La parte gramatical también fue importante porque percebi mis mayores 

problemas para que pudiesse estudiar mas. A mi me gustó los cuentos que me 

ayudaron com la lectura, además de ayudarme com el vocabulário. Por outro 

lado, no me gustó mucho el libro “Gente”. Pienso que los ejercícios podrían ser 

mejor elaborados. Sentí dificultad para comprender la película “Solas”porque 

hablaban muy rápido, pero tambiém no busqué, anteriormente, otras películas 

para que mi audiciónfuesse desenvolvida. De mi parte tengo que buscar mas 

notícias de España, leer cosas en español, pues solo en clase no es posible saber 

de todo. 

Resumiendo, a mi me gustó la maneira que lo curso fue llevado y espero 

que yo me dedique más a esta lengua que me gusta tanto. 

          (K. R. L.) 
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Texto 7 
En este curso hemos aprendido muchos contenidos nuevos. En realidad, 

he gustado mucho de los contenidos gramaticales.No me gustó el libro didático 

que utilizamos, sus contenidos parecían ser los mismos en todas las unidades, se 

repiten.He gostado de los cuentos leídos, me pareceran muy buenos y las 

discusiones sobre ellos también. 

Por otra parte, creo que fueran muchas pocas tareas, principalmente las 

gramaticales que fueran solicitadas. La parte de conversación fué muy buena, 

hemos debatido sobre diversos temas. 

Resumiendo, yo creo que el curso fué muy provechoso, pero creo que 

deberíamos tener usado como libro el USO y utilizar algunas fotocopias del 

GENTE. Pero en general, el curso fué muy bueno. ! Que venga la lengua III!  

          (C. D. F.) 

 

 

Texto 8 
El curso de español de este semestre me pareció más provechoso que del 

año pasado.El libro utilizado este año tiene ejercicios para hacermos en grupo, un 

método distindo que ya he utilizado para aprender la lengua española.Hemos 

hecho muchos textos y estudiado algunos cuentos, haciendo eso pudimos ver 

cómo está nuestro nivel de español. La mayor parte de gramática que estudiamos 

fue aplicada en textos, mejor que nos quedarmos haciendo solamente ejercícios. 

Resumiendo, no queriendo parecer chupa medias, pero, creo que la profe 

supe trabajar bien los contenidos necesarios. Creo que lo que hace falta son 

clases exclusivas para expresión oral.  

          (D. A. P.) 

 

 

Texto 9 
La evaluación del curso 

A mí me gustó el curso porque pudo revisar el contenido de la lingua 

Española I, aunque yo no tuve tiempo para estudiar más. 

En primer lugara mi me gustó del libro porqu pudo expresar la conversación 

y tener mayor nivel de vocabulario. Los cuentos, también, ayudarón mucho para 

 



96 

la comunicación y compreensión vocabular. Incluso, las historias fueron muy 

buenas. Así, yo tengo mayor facilidad com las literaturas y para mí estudiar la 

gramática a través de los texto és muy bueno. Sín embargo yo sé que tendría que 

dedicarme más,pero en este momento íntento hacer las tereas en los pequeños 

ratos libres que tengo. 

Por conseguinte; el curso esta bien estructurado y ofrece la oportunidad no 

solamente de conocer la lengua pero también la cultura. 

              (D. B.) 

 

 

Texto 10 
La evaluación del curso 

En este curso estoy me saliendo mejor que en el curso anterior, talvez sea 

la profesora que pasa mejor el contenido. 

En primer lugar los ejercicios me parecem mas faciles o yo estoy 

comprendendo mejor, porque en el curso anterior senti muchas dificuldades, 

principalmente com la gramática y los verbos. Pero en la pronunciación estaba 

muy mejor, no sé la razión, sin embargo en este estoy escribiendo bien, no 

mucho, pero mejor que anteriormente. Por outra parte, la cantidad de ejercícios 

del curso anterior era absurdo, era muy cansativo, peor para mi, que soy un chico 

muy peresozo. 

Resumiendo, el curso actual está siendo mejor, yo tengo aprendido más y 

veo la possibilidad de aprovación. 

          (J. P. P.) 

 

 

Texto 11 
El curso, para mí, no fue muy provachoso porque los contenidos eran los 

mismos del curso pasado. Pero sé que es bueno para fijar los conocimientos. 

Pienso que los alumnos tienen que dedicarse más, para que las clases 

sean más productivas y esto no ocurre. Me encantaria tener visto más películas, 

escuchado más canciones. No me gustó el libro. Me gusta más los libros que a 

parte de gramática, tengan también las explicaciones del contenido.  
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La cosa más provechosa es en el momento del descanso, en que puedo 

hablar en español com la profesora y sacar muchas de las dudas, porque con las 

personas de la clase, no se puede hablar en español. 

La verdad, es que no sé hasta que punto me hizo bien este curso, porque a 

parte del curso, yo tenía un novio español que siempre me ayudaba con las dudas 

y en la oralidad. 

          (G. S.) 
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QUESTIONÁRIO APLICADO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ESTUDOS LINGÜÍSTICOS (AQUISIÇÃO DE L2) 

 

TÍTULO DO PROJETO 

Os semelhantes se atraem? 

Um estudo sobre a aprendizagem da língua espanhola por falantes 
brasileiros 

 

PROFESSOR ORIENTADOR: DR. JOSÉ ERASMO GRUGINSKI 

PROFESSORA CO-ORIENTADORA: DR.ª TERUMI KOTO BONNET VILLALBA 

ALUNA: KELLY CRISTINNA FRIGO 

E-MAIL: kellycrisf@yahoo.com.br 
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DADOS DOS INFORMANTES – QUESTIONÁRIO 

1. Nome ................................................................................................................... 

2. Idade ....................... M (   ) F (   ) 

3. Língua falada em casa ........................................................................................ 

4. Universidade/Escola ............................................................................................ 

5. Ano/Semestre............................................................................. 

6. Línguas estrangeiras que conhece .............................................   Nenhuma (   ) 

7. Se conhece outras línguas, qual é o grau de conhecimento dessa(s) língua(s)? 

  Língua 1 Língua 2 Língua 3 

a) muito pouco  .............. .............. .............. 

b) um pouco  .............. .............. .............. 

c) bem  .............. .............. .............. 

d) muito bem  .............. .............. .............. 

8. Número de anos que estudou espanhol (na universidade e fora da 

universidade) ......................... 

9. Já esteve num país hispano-falante? ..................................................... 

     Se já esteve, onde e por quanto tempo? ................................................. 

10. O quê normalmente lê em português? 

a) jornais e revistas 

b) livros 

c) romances 

d) livros-textos 

e) nada 

f) outro? (especifique) ............................................................................................ 
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11. Costuma ler em espanhol?      Sim (   )  Não (   ) 

12.  Se a resposta anterior for “sim”, quantas horas por semana em média lê em 

espanhol? (Não inclua as horas de estudo) 

a) uma hora 

b) duas horas 

c) três horas 

d) mais do que três horas (especifique quantas) ................................................... 

13. Se a resposta do item 11 foi “sim”, o que normalmente lê? 

a) jornais e revistas 

b) livros 

c) romances 

d) textos relacionados com o seu estudo 

e) outro (especifique) ............................................................................................... 

14. Ao escrever textos em espanhol, o que considera difícil? 

a) gramática 

b) vocabulário 

c) conteúdo (desconhecimento do tópico) 

d) outro (especifique) ............................................................................................... 

15. O que normalmente faz quando não encontra a expressão desejada ao 

escrever um texto em espanhol? 

a) consulta um dicionário 

b) pede auxílio (ao colega, ao professor, etc.) 

c) parafraseia ou usa um sinônimo 

d) outro? (especifique) ............................................................................................. 
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16. Ao ler textos em espanhol, o que considera difícil? 

a) gramática 

b) vocabulário 

c) conteúdo (desconhecimento do tópico) 

d) outro (especifique) ............................................................................................... 

17. O que você normalmente faz quando encontra uma palavra desconhecida ao 

ler em espanhol? 

a) procura no dicionário 

b) ignora a palavra 

c) pede auxílio (ao colega, professor, etc.) 

d) tenta inferir o sentido pelo contexto 

e) outro (especifique) ............................................................................................... 

18. De que forma você considera que o seu conhecimento da língua materna 

(português) afeta sua inferência de sentido das palavras desconhecidas ao ler 

ou escrever em espanhol? 

Positivamente:............................................................................................................ 

Negativamente:.......................................................................................................... 

 

Muchísimas gracias! 

 

FONTE: Questionário pessoal retirado de tese de doutorado Pepe vio que no 

tiene jeito, su mujer es así mismo: as delicadas relações lexicais entre a L1 e a L2 

na aquisição de espanhol por universitários brasileiros, de Terumi K. B. Villalba, 

Porto Alegre, 2002. 
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RELATOS DOS ALUNOS REFERENTES À QUESTÃO 18: 

ASPECTOS POSITIVOS: 

  Por um lado facilita muito o aprendizado, principalmente nas conversações. 

  A leitura é fácil, pois os termos são muitas vezes cognoscíveis. 

  A gramática é muito parecida. 

  A semelhança na maioria das palavras. 

  Você consegue ter uma noção da idéia geral mesmo não sabendo o 

vocabulário específico. 

  Os cognatos e as regras gramaticais são parecidos. 

  Há muitas palavras parecidas, podendo improvisar quando preciso. 

  O conhecimento de português facilita a leitura em espanhol por serem 

línguas muito próximas (leitura de textos técnicos e científicos). 

  Muito similar, geralmente facilita o vocabulário. 

 

ASPECTOS NEGATIVOS: 

  Confunde no momento em que é preciso escrever, também por serem 

muito parecidas. 

  A escritura se torna difícil, já que a semelhança de vocábulos muitas 

vezes leva ao engano. 

  A grande semelhança causa algumas confusões. 

  Falsos amigos. 

  A pronúncia. 

  A escrita, a pronúncia e as palavras com escrita e pronúncia iguais e 

significados diferentes. 

  Falsos cognatos e tentativa de usar “portunhol” por muitas vezes. 

  As palavras parecidas que não têm o mesmo significado. Ex: apelido é 

sobrenome. 

  Porque eu acabo misturando o português na escrita de textos. 

  Construção gramatical. 
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  Há muitas palavras cognatas entre espanhol e português, o que pode 

causar confusão ou interpretação errada tanto na escrita e na leitura. 
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