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RESUMO  
 

 

A presente dissertação propõe-se a estudar interferências da língua materna 
encontradas nas produções escritas de alunos hispanofalantes aprendizes de 
português como língua adicional. Tem-se por objetivos: identificar os possíveis 
casos de erros linguísticos no campo léxico-semântico, avaliar o grau de 
interferência na escrita e, com isso, categorizar os erros de acordo com o que as 
teorias explanam. Trata-se de uma pesquisa descritivo-qualitativa voltada para a 
análise textual, sendo que toda a fundamentação teórica da dissertação está 
ancorada nos conceitos empregados por autores como Durão (2007), Robles (2016), 
Söhrman (2007), Lopez (1996), Olmo (2019), entre outros, que desenvolveram seus 
trabalhos sob a ótica das línguas em contato. Ressalte-se que o arcabouço teórico, 
égide para as considerações analíticas do corpus, está apoiado nos preceitos da 
Linguística Contrastiva; afinal, as análises textuais dos dados coletados estão 
compreendidas dentro das perspectivas das análises de erros e análise contrastiva 
as quais fundamentam as comparações das interferências linguísticas nas partículas 
textuais, para que dessa forma fosse possível observar o grau de intercorrências 
oriundas do processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira. Logo, a 
prospecção desta pesquisa se deu pelo ímpeto de evidenciar as questões inerentes 
ao contato de línguas próximas que são materializadas no contexto de 
aprendizagem e ocasionam as interferências que podem ser oriundas tanto da 
língua materna do aprendiz quanto do portunhol, a língua de transição usada pelo 
aprendiz para facilitar sua reciprocidade comunicacional. Diante de tudo o que foi 
exposto nesta construção dissertativa, chega-se aos resultados obtidos através 
desta pesquisa, os quais apontam que as interferências linguísticas são inevitáveis 
no contato entre línguas, principalmente entre sistemas linguísticos similares; que a 
presença de elementos da língua materna do aprendiz de português como língua 
adicional vai ocorrer quando este não souber empregar a estrutura correspondente 
na língua-alvo e que a intercompreensão é um princípio fundamental para a 
promoção do contato linguístico. 
 

 

Palavras-chave: Interferências. Língua materna. Interlíngua. Hispanofalante. PLA. 
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RESUMEN 
 

 

Esta tesis tiene como objetivo estudiar las interferencias de la Lengua Materna, 
encontradas en las producciones escritas de estudiantes hispanohablantes que 
aprenden portugués como Lengua Adicional. Sus objetivos son: identificar posibles 
casos de errores lingüísticos en el campo léxico-semántico, evaluar el grado de 
interferencia en la escritura y, por tanto, categorizar los errores según lo explican las 
teorías. Se trata de una investigación descriptivo-cualitativa centrada en el análisis 
textual, y todo el fundamento teórico de la tesis está anclado en los conceptos 
utilizados por autores como Durão (2007), Robles (2016), Söhrman (2007), Lopez 
(1996), Olmo (2019) entre otros académicos que desarrollaron su trabajo desde la 
perspectiva de las lenguas en contacto. Cabe señalar que el marco teórico, eje 
principal de las consideraciones analíticas del corpus, se sustenta en los preceptos 
de la Lingüística Contrastiva, al fin y al cabo, los análisis textuales de los datos 
recolectados se incluyen dentro de las perspectivas de análisis de errores y análisis 
contrastivo. , que subyacen a las comparaciones de interferencias lingüísticas en 
partículas textuales, de modo que, de esta forma, sería posible observar el grado de 
interferencias derivadas del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua 
extranjera. De esta manera, la prospección de esta investigación se debió al ímpetu 
por resaltar las cuestiones inherentes al contacto de lenguas cercanas, que se 
materializan en el contexto de aprendizaje, provocando interferencias que pueden 
provenir tanto de la lengua materna del alumno como del portuñol, el Lenguaje de 
transición utilizado por el alumno para facilitar su reciprocidad comunicativa. En vista 
de todo lo expuesto en la construcción de esta disertación, se presenta los 
resultados obtenidos a través de esta investigación, los cuales señalan que: las 
interferencias lingüísticas son inevitables en el contacto entre lenguas, 
especialmente entre sistemas lingüísticos similares; que la presencia de elementos 
de la Lengua Materna del Portugués como Lengua Adicional ocurrirá cuando ésta no 
emplee una estructura correspondiente en la lengua meta y que la comprensión sea 
un principio con principio fundamental para la promoción del contacto lingüístico. 
 

 

Palabras clave: Interferencias. Lengua Materna. Interlingua. Hispanohablante. PLA. 
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ABSTRACT 
 

 

This dissertation aims to study the interferences of the Mother Language, found in 
the written productions of Spanish-speaking students who learn Portuguese as an 
Additional Language. Its objectives are: to identify possible cases of linguistic errors 
in the lexical-semantic field, to assess the degree of interference in writing and, 
therefore, to categorize errors according to what the theories explain. This is 
descriptive-qualitative research focused on textual analysis, and the entire theoretical 
foundation of the dissertation is anchored in the concepts used by authors such as 
Durão (2007), Robles (2016), Söhrman (2007), Lopez (1996), Olmo (2019) among 
other scholars who developed their work from the perspective of languages in 
contact. It should be noted that the theoretical framework, the main aegis for the 
analytical considerations of the corpus, is supported by the precepts of Contrastive 
Linguistics, after all, the textual analyzes of the collected data are included within the 
perspectives of error analysis and contrastive analysis, which underlie the 
comparisons of linguistic interferences in textual particles, so that, in this way, it 
would be possible to observe the degree of intercurrences arising from the teaching-
learning process of a foreign language. In this way, the prospection of this research 
was due to the impetus to highlight the issues inherent to the contact of close 
languages, which are materialized in the learning context, causing interferences that 
can come from both the learner's mother tongue, the transitional language used by 
the learner to facilitate their communicational reciprocity. In view of all the above in 
this dissertation construction, we arrive at the results obtained through this research, 
which point out that: linguistic interferences are inevitable in the contact between 
languages, especially between similar linguistic systems; that the presence of 
elements of the Mother Tongue of Portuguese as an Additional Language will occur 
when it does not employ a corresponding structure in the target language and that 
comprehension is a principle with a fundamental principle for the promotion of 
linguistic contact. 
 

 

Keywords: Interferences. Mother Tongue. Interlingua. Spanish-speaking. PLA. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

A elaboração desta dissertação pautou-se em identificar e analisar os 

possíveis casos de interferências linguísticas, tanto de empréstimos da língua 

materna (LM), o espanhol, quanto do portunhol1, a língua de transição do processo 

de aprendizagem – na construção de textos escritos de alunos estrangeiros 

hispanofalantes2. Apresenta-se como objetivos: abordar, entender e analisar as 

questões referentes aos erros de aprendizagem de uma Língua Estrangeira (LE), 

que se apresentam nas interferências linguageiras presentes na produção de textos 

escritos dos aprendizes de português como língua adicional (PLA), inseridos no 

contexto da América Latina do contato entre as línguas português e espanhol. 

Importante pontuar que ao se fazer referência às interferências da Interlíngua 

(IL) tenha-se em mente que o sentido de IL abordado nesta dissertação está 

relacionado ao portunhol, ou seja, às hibridações linguísticas do espanhol e do 

português que fazem o percurso transitório na aprendizagem da L-alvo, o português. 

Não que o conceito de interlíngua seja resumido a apenas uma definição de língua 

de transição, pelo contrário, o campo da interlíngua é muito amplo, não sendo 

possível comprimi-lo em um único conceito. Todavia, como o portunhol é 

compreendido na contextura interlinguística e sendo esta língua de transição a 

primeira forma pragmática de uso comunicacional em função da Língua Portuguesa 

(LP), a qual o aluno está em processo de aprendizado, logo, optou-se que ao se 

fazer menção de IL nesta pesquisa seu sentido esteja ligado ao portunhol.  

Diante da temática do contato linguístico entre espanhol e português, no 

contexto de ensino-aprendizagem da LP a hispanofalantes, faz-se referência à 

contingência de imigrantes inseridos em território brasileiro devido aos 

deslocamentos migracionais de cidadãos vindos de nações que enfrentam crises 

(política, econômica, humanitária etc.). Assim se instalam em pátrias-anfitriãs como 

o Brasil, o que consequentemente promove o contato dessas línguas próximas, 

 
1 Termo usado para descrever a junção idiomática de duas línguas que estão em contato frequente – 
português e espanhol – diante do processo de ensino-aprendizagem do português como língua 
adicional, para aprendizes falantes de espanhol.  
2 Utilizar-se-á nesta pesquisa como definição primeira de hispanofalantes aquela que os apresenta 
como os falantes da língua espanhola na América do Sul. 
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sendo possível a troca linguística entre os entes da comunicação. No contato entre 

as duas línguas e dessa iminência dialógica indispensável no convívio social entre 

estrangeiros e brasileiros derivam questões que possibilitam o desenvolvimento de 

estudos sobre pontos que sobressaltam a coexistência idiomática, como no caso 

das interferências linguísticas que se materializam na produção escrita de 

aprendizes de PLA3. 

A abordagem do contexto migratório e as crises que resultam da migração 

desses hispanofalantes que chegam ao Brasil pela Amazônia Brasileira, não é feit 

de modo minucioso. Importante ressaltar que ao se trabalhar este tópico, não há 

pretensão em levantar questões de cunho censitário ou historiográfico. O que se 

prospecta para que haja melhor fluidez nesta pesquisa é discorrer sobre as 

interferências linguísticas que se apresentam na produção de textos escritos dos 

aprendizes de PLA, conforme pontuado. Em suma, a temática da migração será 

descrita como forma de introduzir a situação dos falantes de espanhol em território 

brasileiro no cenário de contato linguístico e ensino-aprendizagem da língua 

portuguesa. 

A decisão de levantar questões inerentes às intercorrências apresentadas na 

escrita dos aprendentes de PLA se deu pelo fato de haver muitas similaridades entre 

as línguas próximas, português e espanhol, por serem derivadas do mesmo tronco 

linguístico – o das línguas românicas; notoriamente, as bases formativas dessas 

línguas latinas se aproximam a tal ponto que causam a impressão de que o percurso 

da aprendizagem se dará sem grandes problemas. 

Para embasamento do que se pleiteia, o apoio está em bases teóricas como a 

Sociolinguística e a Linguística Contrastiva, com o uso de ferramentas como a 

análise contrastiva e análise de erros com a finalidade de apontar em quais pontos 

 
3 Optou-se por fazer uso da terminologia PLA, por conta do curso de extensão oferecido pelo 
Programa de Extensão: Trânsitos, Fronteiras, Migrações e Línguas Adicionais na Amazônia, 
promovido pelo Grupo de Pesquisa Estudos Linguísticos, Literários e Socioculturais (GELLSO), do 
Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia, no qual são oferecidos 
recursos como: confecção de curriculum, tradução de documentos e ensino de português para os 
imigrantes recém-chegados em Porto Velho. No início do projeto as aulas eram voltadas para o 
público de imigrantes residentes na cidade, sendo ministrado em algumas escolas. No contexto 
pandêmico vivenciado até os dias atuais, toda a dinâmica teve de sofrer alterações e uma nova forma 
de ensino foi adaptada para não deixar de dar assistência a essas pessoas. Assim, o contexto de 
ensino remoto, ou virtual, passou a compor uma forma de dar continuidade às atividades do cotidiano 
(trabalho, aula, reuniões, audiências e outras) e, dessa forma, o público do PLA acabou se expandido 
e como o curso é todo de forma online; hispanofalantes que nem moram no Brasil passaram a 
compor o quadro de alunos do curso. 
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se apresentam as intercorrências da LM e da IL Portunhol na escrita dos fragmentos 

a serem analisados. E para que seja dado o devido rigor científico na análise do 

material coletado, as fundamentações teóricas de Altamirano Robles (2016) e de 

Durão (2007), citada por Gimenez (2017), foram imprescindíveis para que as 

análises das produções dos alunos pudessem ser deslindadas de modo a trazer 

contribuições para essa área de pesquisa.  

Ao tratar sobre as línguas em contato, é inevitável que sejam feitas analogias 

e associações ao contexto multicultural em que as sociedades estão imersas. Afinal, 

é inegável que dentre as mais notáveis características que envolvem o cenário 

estabelecido pela globalização estão a multiplicidade e o hibridismo de culturas que 

compõem o contato interpessoal. Logo, também se atribui ao feito universal que é a 

globalização a inserção da diversidade linguística no cenário comunicacional. 

É imprescindível que se aborde o conceito da intercompreensão, que em 

resumo é definido como a mútua compreensão linguística entre os falantes, ou seja, 

o ato de colocar-se no lugar do outro em prol do entendimento recíproco. Desse 

modo, o preceito apontado por Pierre Escudé e Francisco Calvo del Olmo versa 

sobre a promoção da alteridade linguística no âmbito das línguas românicas, o que 

vai ao encontro do que se pretende desenvolver, já que acaba sendo parte do 

processo de aquisição de uma nova língua, principalmente em razão de português e 

espanhol serem línguas próximas e oriundas do mesmo tronco linguístico.  

Tal relevância em se discorrer sobre esta temática dentro da pesquisa em 

curso se relaciona ao contexto migratório latino-americano que se delineia na 

chamada Amazônia Brasileira, o que promove o contato das línguas próximas 

(português e espanhol). Como resultado, tem-se o ato de compreensão linguística 

bilateral, ou seja, os indivíduos hispanofalantes que migram para o território 

brasileiro esforçam-se para aprender o idioma da pátria anfitriã, assim como os 

falantes nativos do Brasil tentam compreender a língua do outro e dar-se a entender 

também. Com isso, ao desempenhar esta prática, emprega-se o princípio da 

intercompreensão e, portanto, torna-se de suma de importância razoar sobre este 

assunto que está contido no cenário migracional e no contato das línguas. 

Assim, para que fosse possível mensurar a relevância da temática abordada 

ao longo deste estudo buscou-se amparo nas teorias de pensadores que trabalham 

sobre o ensino de uma LE. Posto que, para que esta pesquisa obtivesse o maior 

rigor científico, recorreu-se a pressupostos teóricos que dessem maior respaldo ao 
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que se pretendeu abordar sobre a temática. As teorias que a encabeçam, vão ao 

encontro ao que se tem produzido em relação a estudos realizados em função das 

interferências da Língua Materna na produção escrita de hispanofalantes aprendizes 

de Português, assim como ancorar-se em estudos que versam sobre ensino-

aprendizagem de PLA e, nesta perspectiva, expressões como Português como 

Língua de Acolhimento (PLAc) e Português como Língua Estrangeira (PLE) poderão 

ser encontrados ao longo da pesquisa, pois tais etimologias abordam a mesma 

temática do PLA: o ensino do português a falantes não nativos.  

A escolha de fazer uso do termo PLA em toda a dissertação se deu pelo fato 

de ser a denominação utilizada no curso a hispanofalantes oferecido pelo Programa 

de Extensão Trânsitos, Fronteiras, Migrações e Línguas Adicionais na Amazônia, do 

Departamento de Línguas Estrangeiras, em parceria com o Grupo de Estudos 

Linguísticos, Literários e Socioculturais (GELLSO) da Universidade Federal de 

Rondônia. Então, cabe ressaltar que embora se tenha optado pela utilização 

preponderante da variação PLA e eventualmente utilizar PLAc e PLE na escrita da 

pesquisa em curso, faz-se necessário pontuar que há uma gama terminológica que 

compreende esta área sobre o ensino-aprendizagem do português a indivíduos 

estrangeiros. 

Dessa forma, as seguintes conceituações de Bulla e Kuhn (2020) a respeito 

das múltiplas nomenclaturas dadas ao ato de ensinar a língua materna do Brasil a 

aprendizes de outros idiomas revelam a matização vocabular de uma expressão que 

evidencia a língua portuguesa (do Brasil), ou seja, as variadas formas de explanar 

sobre um mesmo feito, com o mesmo propósito – o da aprendizagem; todavia, as 

motivações que sustentam a formação dessas siglas são revertidas por ideologias 

que entregam muito mais que a simples troca de conhecimentos sobre a língua 

ensinada. Diante disso, nas asserções das autoras citadas tem-se uma breve 

explanação sobre as abreviações que discorrem sobre o ensino do português para 

estrangeiros: 

 

 

No paralelismo com as áreas de Inglês, Francês, Italiano, Alemão etc. como 
Línguas Estrangeiras no Brasil, a denominação PLE especialmente dava 
conta de estabelecer uma distinção, em termos metodológicos, com a área 
de Português como Língua Materna (PLM), comumente referida no Brasil 
como Língua Portuguesa ou Português nas graduações em Letras, nas 
escolas, em documentos governamentais que estabelecem parâmetros 
oficiais da educação brasileira. Com o passar dos anos, e fortemente 
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vinculada à ampliação de pesquisas em Linguística Aplicada, 
Sociolinguística, Políticas Linguísticas, bem como a relações 
interdisciplinares com áreas como Educação, Antropologia e Sociologia, a 
compreensão sobre os públicos e contextos da área de PLA foi se 
complexificando, a ponto de começarem a ser utilizadas pela comunidade 
acadêmica outras denominações como Português como Segunda Língua 
(PSL), Português para Falantes de Outras Línguas (PFOL), Português como 
Língua Não Materna (PLNM), Português como Língua Adicional (PLA), 
Português como Língua de Acolhimento (PLAc), Português como Língua de 
Herança (PLH) etc., revelando a necessidade de investimento coletivo no 
tratamento de especificidades não evidentes quando do uso do termo PLE. 
[...] Mesmo com todas essas denominações que foram se consolidando ao 
longo dos anos visando a dar conta de mais complexidades do que seria 
evidente na referência inicial a estrangeiros, ainda assim cada perfil de 
estudante/examinando/comunidade e contexto precisam sempre ser 
detalhados e considerados em suas particularidades locais [...]. No entanto, 
entendemos que todos esses termos sigam sendo utilizados 
contemporaneamente por questões históricas (como nos casos de PLE e 
PSL), por questões alternativas (como PFOL, PLNM e PLA) ou visando à 
promoção da atenção para contextos de certa forma invisibilizados (como 
PLAc e PLH) com o uso das demais denominações (BULLA; KUHN, 2020, 
p. 4 e 7).  

 

 

Portanto, independentemente da denominação epistemológica usada para 

definir o ensino de uma segunda língua (no caso, a língua portuguesa), a um falante 

estrangeiro o que fica evidenciado é a valorização do idioma brasileiro em atenção 

às necessidades linguísticas do aprendiz. Também se denota a discussão (de cunho 

ideológico, histórico e social) em questões presentes nas situações linguageiras do 

contexto de ensino-aprendizagem de uma língua, uma vez que cada terminologia 

empregada no âmbito do estudo da LP como língua adicional a falantes não nativos 

carrega em sua definição a abrangência de questões que vão além da simples 

explanação das siglas; expressam uma visão de mundo. 

Embora as similaridades entre português e espanhol sejam aparentes, na 

prática, um aprendiz de LE, na grande maioria das vezes, faz empréstimos 

provenientes de sua língua materna, pois suas bases estão arraigadas no que se 

sabe sobre o seu próprio sistema linguístico. Com as verossimilhanças entre os 

idiomas cria-se a falsa ilusão da facilidade em aprender uma língua próxima sem 

dificuldade, e eis aí uma das motivações para as interferências em ambos os 

idiomas, os pontos em comum, as brechas que tornam a compreensão possível, 

pois, embora haja a mistura dos idiomas nas palavras: [arbore], [perigroso], entre 

outras, tem-se o entendimento do que se quis dizer com tais termos. 
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A respeito da falsa ideia de facilidade linguística em relação à apreensão de 

línguas próximas, Almeida Filho (2004) traz uma importante afirmação sobre a 

iminência de o aprendiz de LE estacionar na IL: 

 

 

Línguas tipológica ou geneticamente próximas como o Português e o 
Espanhol [...], surpreenderam a cena profissional científica no final da 
década de 70, ao serem exibidas como falsamente fáceis de serem (bem) 
aprendidas e ensinadas. Não só isso: línguas com essa proximidade 
exacerbada, passaram a ser mostradas como geradoras espontâneas de 
uma gama de fenômenos de aquisição e aprendizagem sem precedentes 
nos contextos de línguas mais distantes e, portanto, menos relacionadas 
por laços de família. A incidência de fossilização no processo evolutivo da 
interlíngua nesses casos, por exemplo, foi sendo crescentemente flagrada e 
explicada nas pesquisas a partir de então. 
O ponto de frustração nessas condições de proximidade tipológica é o 
desempenho do aprendente na língua-alvo (oral principalmente) e que, 
embora de forte progresso no início, tende a estacionar logo numa 
interlíngua baixa característica, o Portunhol. Quando o Espanhol é a L1 de 
fundo, essa frustração e impressão de paralisia da interlíngua são 
geralmente mais frequentes. Uma impressão de improviso pode marcar 
negativamente as interações, principalmente as orais. Essa impressão de 
improviso vem marcada por erros sinalizadores de desvio da norma 
esperada, por erros persistentes e, eventualmente, por fossilizações visíveis 
e muitas vezes indesejadas e mal toleradas (ALMEIDA FILHO, 2004, p. 
184-185). 

 

 

De expressiva relevância são as afirmações feitas por Almeida Filho, ao 

assentir que devido às similitudes existentes entre as línguas próximas – português 

e espanhol – acaba-se por induzir o aprendiz de LE a desenvolver a impressão de 

facilidade na aprendizagem gerando o estacionamento na IL como bem definido por 

ele. Em virtude da recorrência desse fenômeno de estacionamento do aprendizado 

na IL, faz-se referência ao que foi observado por Pizano (1986), quando levanta a 

questão sobre a falsa ilusão da facilidade de apreensão de línguas próximas. 

Principalmente por haver correspondências heterossemânticas entre ambas, acaba 

por se promover os desvios nas normas linguísticas, resultando em erros 

contumazes que podem se tornar saberes fossilizados que prejudicam a 

aprendizagem do novo sistema linguístico conforme supracitado por Almeida Filho 

(2004). 

Devem ser ponderadas as noções de erros e desvios apontados no escopo 

dissertativo para que não haja divergência sobre o sentido empregado na pesquisa, 

já que são termos que muito se repetem nesta escrita. Logo, é plausível que se 

apresentem embasamentos que sustentem sua conceituação. Aliás, a esse respeito, 
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a seguinte conceituação de (DIAS, 2009, p. 393 apud CUNA, 2014, p. 22) mostra 

que: “erro e ‘desvio’ referem conceitos que, por vezes, de facto coincidem (embora 

também divirjam) num aspeto: ambos se afastam da norma. De forma breve, 

podemos dizer que ‘erro’ pode definir-se como uma transgressão da norma padrão, 

uma agramaticalidade”. Dessa maneira, considerando a afirmação dos autores sob a 

perspectiva normativa gramatical, entende-se que, em razão do ensino de língua 

pelo viés da norma padrão, aquilo que se distancia das regras do sistema linguístico 

torna-se agramatical e assim, linguisticamente é tachado de erro. Embora seja dada 

a definição de erro, isso não pode ser convencionado como algo ruim ou 

depreciativo, uma vez que, no contexto pedagógico de ensino-aprendizagem, o erro 

é tido como algo positivo, um degrau rumo ao conhecimento. 

Já a noção de desvio, traz o entendimento de flexibilidade perante aquilo que 

havia sido convencionado como norma: 

 

 

E sendo a norma linguística “não apenas o que é normal (no sentido de 
‘comum’ ou ‘vulgar’), mas também o que a sociedade aceitou como 
normativo”, podemos definir “desvio como o distanciamento ou mudança 
consciente ou inconsciente do que a sociedade assumiu como normativo, 
em termos linguísticos (MATEUS & CARDEIRA, 2007, p. 23-24 apud CUNA, 
2014, p. 22) 

 

 

O que os autores afirmam é que em se tratando do contato de línguas, aquilo 

que é padronizado em termos escritos na gramática não se aplica completamente 

em termos orais, pois a língua é mutável, as pessoas adequam sua comunicação de 

acordo com a compreensão recíproca conversacional e, na maioria das vezes, as 

regras gramaticais não são seguidas à risca. Acentua-se que embora as normas da 

gramática não sejam usadas em sua completude nos casos de interferências 

idiomáticas, isso não nulifica a sua importância, apenas abre margem para que 

novas estruturas linguísticas de línguas se volatizem no ritmo em que se misturam a 

outras. 

Em consonância com as assertivas dos autores, os desdobramentos 

dissertativos trabalhados na pesquisa buscam abordar, na análise dos dados, essa 

impressão de facilidade apontada pelos pesquisadores, uma vez que é evidente o 

acercamento entre português e espanhol; justamente, o motivo pelo qual o aprendiz 

acaba por usar transferências linguísticas que podem ser encontradas em um ou em 
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ambos os sistemas de língua, induzindo-o a compor na escrita aquilo que foi 

interpretado como forma material na composição dos vocábulos com interferência.  

A análise aplicada aos dados evidencia a questão do ensino-aprendizagem 

do português enquanto língua adicional/estrangeira para os hispanofalantes, 

destacando o elo aproximativo entre os dois idiomas), para que se assim seja 

compreendido o modo como os empréstimos de uma e outra língua se materializam 

na escrita desses aprendizes. É na averiguação dos dados que a análise contrastiva 

e demais teorias pertinentes à área de estudo poderão ser observadas e aplicadas 

ao contexto para que seja dado um maior vislumbre ao cotejamento dos fragmentos 

analisados. 

A fim de compreender como se apresentam a interferência entre as línguas 

na estrutura escrita, a análise de erros será o pilar que irá sustentar as explanações 

a respeito das intercorrências no ensino-aprendizagem de PLA. Com isso, se busca 

vislumbrar uma explicação plausível que aponte o porquê de determinada mescla 

entre o espanhol, o portunhol e o português se fazer presente na construção da 

palavra escrita pelo aprendiz e como os empréstimos encontrados nos fragmentos 

analisados podem ser identificados como de uma ou outra língua.  

Levando em conta que o contato entre o português e o espanhol será um 

ponto evidente na pesquisa, assim como a proximidade entre os dois sistemas 

linguísticos, passa-se agora a descrever a forma como este estudo foi organizado, 

para que se possa ter uma visão panorâmica de tudo o que foi desenvolvido ao logo 

das quatro seções elaboradas. 

A primeira seção foi intitulada: Migração e línguas em contato. Nela, foram 

desenvolvidas três subseções. Toda a segmentação está voltada para questões 

migracionais, no que se refere à migração hispano-americana para a Amazônia 

Brasileira; trata também da proximidade entre português e espanhol.  

Na segunda seção, Línguas em contato: perspectivas teóricas, faz-se o 

levantamento das teorias que abordam a aproximação e contato das línguas sob a 

ótica da Sociolinguística, pois considera o sujeito, a língua e o entorno em que 

ambos estão inseridos, ou seja, a sociedade; traz-se o conceito de língua materna; 

bilinguismo; interlíngua, proximidade entre o português e o espanhol e a 

intercompreensão.  

Na terceira seção: Teorias basilares para as análises dos dados, se abordam 

as bases teóricas que sustentaram todas as construções analíticas dos dados; os 
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pressupostos teóricos são encabeçados por: Linguística Contrastiva (LC) e, nesta, 

as discriminações de interlíngua, Análise Contrastiva, Análise de Erros, transferência 

e interferência, fossilização; Estratégias Compensatórias e Erros de Produção. 

Importante salientar que as interferências linguísticas encontradas nas produções 

dos aprendizes foram classificadas e analisadas de acordo com os fenômenos das 

estratégias compensatórias e de erros de produção apontados pela LC. 

Por fim, a quarta seção traz os procedimentos metodológicos e a análise dos 

dados coletados, fazendo uso das conceituações teóricas abordadas na seção 

anterior. Os fragmentos textuais foram distribuídos em duas partes, em tabelas 

demonstrativas; a primeira parte dos fragmentos com possíveis interferências do 

portunhol foram interpeladas pelo viés das Estratégias Compensatórias em amparo 

à pesquisa de Robles (2016). A segunda parte foi composta pelos textos com 

interferências da língua materna dos alunos e, seguindo o modelo da tabela, os 

textos eram dispostos conforme correspondência ao critério de erros de produção 

inerentes à modalidade que apresentasse. A Teoria dos Erros de Produção de 

Durão (2007) foi a fundamentação necessária para as análises dos textos da 

segunda parte.  

Deste modo, ressalta-se que para que toda esta pesquisa pudesse 

deslanchar e incorporar os elementos subsidiários para o que se propõe a 

apresentar, pensou-se na maneira como o arcabouço teórico utilizado para sustentar 

as questões levantadas teria que ser deveras proeminente, pois as linhas de 

raciocínio derivadas de cada autor utilizado revela a inter-relação existente em cada 

tópico trabalhado e como os teóricos falam entre si, enfatizando os pontos de 

convergência que associam uma tese a outra. Com isso, as concepções teoréticas 

que permitiram explicar o corpus desta pesquisa estão no campo da Linguística 

Contrastiva, posto que trata da dualidade comparativa da língua portuguesa, que 

neste caso é tratada como Língua Estrangeira e o espanhol que é a LM do aprendiz. 



24 
 

 

SEÇÃO I – MIGRAÇÃO E LÍNGUAS EM CONTATO 

Neste primeiro capítulo serão explanadas as conceituações teóricas sobre o 

movimento de migração; Amazônia Brasileira: o corredor migratório; migração e 

aprendizagem do PLA. 

O contexto migracional dar-se pelo fato do que se observa na realidade 

cotidiana, já que a presença de indivíduos (i)migrantes no território brasileiro é 

evidente. Nesta pesquisa, o tema da migração é trabalhado de modo a retratar a 

presença de pessoas hispanofalantes de nacionalidade venezuelana, haja vista, a 

crise que se instaurou naquele país e obrigou seus concidadãos a rumarem a outros 

territórios em busca de perspectiva de vida. Por assim ser, o Brasil passou a ser rota 

de destino para esses venezuelanos que optaram por esta pátria anfitriã para ter seu 

novo recomeço.  

Importante ressaltar que a abordagem sobre o movimento da migração foi 

feita de forma panorâmica, pois a temática não foi trabalhada em sua completude, 

visto que, não são apontados dados censitários, nem aspectos históricos, pelo fato 

de o intuito principal não estar voltado para o estudo diacrônico deste deslocamento 

geográfico. Todavia, enfoca-se na entrada desses indivíduos no Brasil pela 

Amazônia brasileira fazendo o corredor migratório4, assim como, trata do cenário de 

ensino aprendizagem do Português como Língua Adicional frente ao contexto 

migracional. 

 

 

1.1. CONCEITUAÇÃO DO MOVIMENTO DE MIGRAÇÃO 

 

 

A migração se faz presente nas sociedades desde tempos remotos, ela faz 

parte do contexto histórico da humanidade. Assim, embora os termos estejam 

interligados ao movimento de deslocamento de pessoas de um lugar a outro, há 

diferenciação entre eles, e cada um toma uma grande proporção ao se considerar 

seus mais variados contextos em que os indivíduos se submetem ao movimento de 

 
4 Expressão usada para definir um local de trânsito frequente de pessoas para outra localidade. Os 
(i)migrantes entram no Brasil pela Amazônia Brasileira, mas, em sua maioria não residem 
efetivamente na Região Norte, rumam para Sul e Sudeste para fixarem residência. 
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rumar a outra localidade, tendo que renunciar a sua pátria, família, sonhos, deixando 

para trás de modo abrupto uma vida de planejamentos, em certo grau de 

estabilidade, obrigado por questões que na maioria dos casos deriva de questões 

políticas. De acordo com as explanações de Moro (2015), há muitas razões que 

acabam impulsionando a decisão pelo deslocamento, questões que fogem ao plano 

socioeconômico e que estariam interligadas ao subjetivo do indivíduo migrante: 

 

 

O acontecimento migratório não é apenas um ato social, mas também 
psíquico. Devemos insistir sobre este aspecto, pois é fundamental para a 
clínica com o sujeito migrante. O deslocamento migratório implica ruptura do 
contexto externo que o cerca, o que “implica” uma desorganização do 
universo do sentido cultural interiorizado [...]. A migração é um 
acontecimento sociológico, inscrito em um contexto histórico e político que 
não é sem consequências para os sujeitos. As razões que levam ao 
deslocamento migratório são diversas, nos contextos políticos, econômicos, 
ambientais e familiares. Sabemos que à experiência migratória se somam 
as condições que precederam a viagem (MORO, 2015, p. 187). 

 

 

Percebe-se que a causa mais evidente desse fenômeno nas sociedades, em 

geral, tem a ver com grandes crises econômicas, políticas, humanitárias, guerras e a 

violência que assolam os países e obrigam seus cidadãos a se deixar sua terra natal 

em busca de abrigo e oportunidades melhores em outro país. Embora, além dessas 

razões externas, conforme citado por Moro (2015), as influências internas – 

psíquicas – também contribuam para tornar possível o processo de migrar, mesmo 

que isso acarrete desconforto e rupturas com o que já se estava habituado.  

Ao se fazer um breve resgate da história do movimento migratório nas últimas 

décadas, fica claro que grande parte das migrações é proveniente de países que 

vêm enfrentando grandes crises. A esse respeito, (BARBOSA; SALES; TORRES, 

2020, p. 2) afirmam que “a mais atual onda migratória para o Brasil é de 

venezuelanos, que fogem da grave crise intensificada em 2015, afetando até hoje 

diferentes aspectos da sociedade daquele país, como o econômico, o social e o 

político”. Decorrem de fatores como instabilidade, descontrole e péssima gestão dos 

representantes da nação, afetando toda a população e obrigando àqueles que mais 

são atingidos diretamente a esse “efeito manada”. 

Para compreender mais o conceito migracional, (PAIVA; LEITE, 2014, p. 4) 

trazem uma importante contribuição a respeito da temática quando afirmam que “a 

migração é um fenômeno complexo cuja análise não deve ser engessada em 
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conceitos rígidos, sendo necessário considerar todas as diversas instâncias que a 

envolvem”. Então, há de se levar em conta que o ato de migrar implica em questões 

que não se pautam apenas em largar o país de origem e fixar-se em outro – legal ou 

ilegalmente –, ou seja, o contexto envolvido nesse processo é muito mais complexo 

do que se pensa; afinal, para que não se faça uma leitura estanque, unilateral e 

incompleta sobre o fenômeno da migração, é relevante ater-se a outras questões 

relacionadas, sejam as crises e violências, provenientes do país de origem ou as de 

fora. 

Antes de dar seguimento às explanações sobre a dinâmica migratória, é de 

bom tom estabelecer as definições dos termos inter-relacionados ao contexto de 

transferência de localidade. Desse modo, os termos: emigração, imigração e 

migração apontam para significados cuja análise é necessária para melhor 

entendimento. Nesse sentido, o Glossário sobre Migração da Organização 

Internacional para as Migrações (2009) traz a especificação desses termos: 

 

 

Emigração: Abandono ou saída de um Estado com a finalidade de se 
instalar noutro. As normas internacionais sobre direitos humanos preveem 
que toda a pessoa deve poder abandonar livremente qualquer país, 
nomeadamente o seu próprio, e que, apenas em circunstâncias muito 
limitadas, podem os Estados impor restrições ao direito de um indivíduo 
abandonar o seu território. 
Imigração: Processo através do qual estrangeiros se deslocam para um 
país, a fim de aí se estabelecerem. 
Migração: Processo de atravessamento de uma fronteira internacional ou 
de um Estado. É um movimento populacional que compreende qualquer 
deslocação de pessoas, independentemente da extensão, da composição 
ou das causas; inclui a migração de refugiados, pessoas deslocadas, 
pessoas desenraizadas e migrantes econômicos (OIM, 2009, p. 24; 33 e 
40). 

 

 

Em suma, os movimentos descritos representam a realidade de muitos 

cidadãos que exercem seu direito de ir e vir no espaço global, sair de sua pátria e 

instalar-se em outra por motivos pessoais (trabalho, intercâmbio etc.), ou 

humanitários que envolvem as crises que assolam muitas nações. 

Com as breves explanações apontadas, pode-se compreender o movimento 

migratório como algo que atinge um número cada vez mais expressivo de 

sociedades e deriva da falta de uma gestão governamental com estruturas políticas, 

sociais e econômicas eficientes. Essa situação acaba instaurando um sentimento de 

instabilidade e insegurança na população, logo, prospectar novas oportunidades em 
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um novo país torna-se alternativa de quem objetiva alcançar certa estabilidade e 

viver dignamente em sociedade. 

Ainda sobre a definição de migração, Paiva e Leite (2014) trazem uma 

enfática ponderação que fundamenta as explanações mencionadas: 

 

 

Sabe-se que o fenômeno migratório não é recente, mas que o aumento das 
migrações [...] são fomentadas em grande medida pelos novos processos 
de reestruturação da economia global. Do ponto de vista econômico, a nova 
estrutura dos mercados globais criou uma demanda por mão de obra nas 
sociedades industriais mais desenvolvidas, além de aprofundar as 
disparidades entre países ricos e pobres, visto que o crescimento dos 
países se faz de forma desigual. A conjugação desses dois fatores aumenta 
o impulso e até mesmo a necessidade de migrar para outros países (PAIVA; 
LEITE, 2014, p. 04).   

 

 

Destarte, é coerente ponderar que a amplitude do ato de migrar transcende o 

simples fato de deslocamento de um lugar a outro, pelo contrário, fazendo uso de 

uma analogia, seria apenas a ponta de um grande iceberg. Por isso, as autoras 

afirmam ser preciso interpretar o movimento migratório como algo complexo, 

considerando-se as “instâncias que envolvem a migração”, de modo a evitar uma 

compreensão engessada e limitante de um acontecimento que envolve questões 

bem mais profundas e sérias que o simples fato de mudar-se de sua pátria e 

estabelecer-se em outra nação. 

 

 

1.2. AMAZÔNIA BRASILEIRA: O CORREDOR MIGRATÓRIO 

 

 

De acordo com as explanações anteriores sobre o contexto migracional, é 

oportuno pontuar sobre a migração de grupos hispanofalantes para terras 

brasileiras, de modo a discorrer sobre esse ponto de entrada de cidadãos 

circunvizinhos, uma vez que dos vinte e dois países de fala hispânica sete estão 

delimitados geograficamente com o Brasil, sendo que quatro fazem fronteira com a 

região Norte: Bolívia, Colômbia, Peru e Venezuela.  

Ressalte-se que para que seja feito o recorte da migração na Amazônia 

Brasileira é imprescindível enfatizar que a retomada dos conceitos se pautará, 

primeiramente, na abordagem já mencionada da ótica de migração. Pelo fato de as 
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etimologias estarem relacionadas e conforme pontuado por (PAIVA; LEITE, 2014, p. 

4), “todo imigrante é, antes, um emigrante e, dessa forma, os fatores de atração e 

repulsão encontram-se imbricados”. Logo, para um indivíduo se estabelecer em 

outra localidade – outro país – é necessário que ele deixe o seu local de origem e 

nesse movimento de sair de seu país (emigração) e entrar em território estrangeiro 

(imigração) desencadeia-se o fenômeno de deslocamento de pessoas pelo espaço 

geográfico. 

Posto isso, volta-se ao processo (i)migratório5 em terras brasileiras e 

colocam-se os dois termos, pois há um movimento quase simultâneo, visto que os 

sujeitos vindos de outros países que entram no Brasil, caracterizando o grosso da 

imigração, acabam por desempenhar a migração posteriormente, pelo fato de 

deslocar-se a outras regiões do país, de modo que normalmente a região Norte – no 

caso, para os hispanofalantes que se deslocam dos países vizinhos ao Brasil, os 

quais se delimitam com as cidades nortistas – acaba sendo apenas a porta de 

entrada para esses cidadãos que optam por cidades que lhes ofereçam mais 

oportunidades de emprego. 

Para que se entenda um pouco sobre o movimento de pessoas em território 

brasileiro, é interessante regressar um pouco na cronologia da história para 

compreender como o fenômeno migratório se “popularizou” no país. A esse respeito, 

Coelho e Burgeile (2020) fazem a seguinte afirmação: 

 

 

O Brasil é um país de imigrantes e isso acontece desde que os primeiros 
colonizadores portugueses chegaram a estas terras. Ao longo dos anos, 
correntes migratórias de vários países chegaram ao nosso território em 
busca de um novo recomeço. Esse processo tem se intensificado nas 
últimas décadas com a chegada de venezuelanos, haitianos e outros povos 
(COELHO; BURGEILE, 2020, p. 14). 

 

 

Isso demonstra o quanto o Brasil, desde os primórdios, foi palco de muitos 

movimentos migratórios, o que denota que a busca por novas oportunidades e 

recomeços colocou esta pátria em destaque. Em contrapartida, o fato de o país estar 

 
5 A preferência por escrever o vocábulo com o uso da partícula prefixa (i) se dá pelo fato de o 
imigrante (residente fixo em um país que não é o seu) desloca-se dentro do território estrangeiro; ou 
seja, aquele chega do exterior ao país de destino e passa a deslocar-se dentro da própria pátria 
anfitriã até que estabeleça residência fixa no espaço geográfico em que pretende morar.  
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em condição de fronteira com alguns que vivem instabilidade sociopolítica um pouco 

mais acentuada acaba por favorecer que os sujeitos busquem acolhimento e tenham 

o mínimo de dignidade para se viver como um ser humano.  

Retomando as explanações sobre a movimentação dos hispanofalantes na 

região Norte do país, apresentam-se os arrazoados sobre o fluxo de indivíduos de 

países vizinhos ao Brasil. Um exemplo é o aumento do fluxo de venezuelanos que 

entraram em terras brasileiras cruzando a fronteira pela cidade de Pacaraima, 

Estado de Roraima. Importante ressaltar que o motivo de tal deslocamento se deu 

por conta de colapsos na política e economia do país vizinho, o que acabou 

deflagrando uma grande crise, gerando a falta de alimentos e insumos necessários 

ao povo daquele país. 

Diante do cenário que se instaurou na Venezuela, muitos de seus cidadãos 

tiveram de buscar abrigo em outras nações e o Brasil foi o destino de um 

contingente expressivo deles, em parte, devido à delimitação geográfica. Entretanto, 

ressalte-se que Roraima é o estado brasileiro que tem o menor índice de PIB, 

ocupando a último lugar do ranking entre os estados brasileiros6. Com a chegada de 

um fluxo expressivo de imigrantes, evidenciou-se ainda mais as rachaduras 

estruturais deste Estado da Federação, denotando que não havia como segurar a 

carga de acolher todas as pessoas que por ali entravam. Assim, os cidadãos que há 

pouco entraram no Brasil na condição de imigrantes acabam se tornando migrantes, 

uma vez que se deslocam a outros estados do país em busca de oportunidades de 

recomeçar sua vida, o que implica primeiramente em estabelecer uma residência 

fixa. 

Revelando que é nesse momento em que a migração pela Amazônia 

Brasileira é iniciada e, com ela, o contato linguístico entre as duas línguas próximas 

(português e espanhol) é posto em prática no contexto de contato direto entre as 

culturas. Logo, a dispersão desses hispanofalantes pela região Norte percorre a 

maioria de seus estados, ou seja, os grupos de migrantes acabam por se centrar em 

cidades nortistas diferentes até conseguir migrar para os grandes centros urbanos 

do país, nas regiões Sul e Sudeste, que concentram os maiores índices de 

desenvolvimento humano (IDH) e o Produto Interno Bruto (PIB). 

 
6 Segundo dados do IBGE, em levantamento do PIB em 2018, o Estado de Roraima apresenta o PIB 
de 13.370, ficando atrás de Amapá (16.795) e Acre (15.331). Fonte: 
https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php. Acesso em 5 de maio de 2021. 
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Com isso, as cidades nortistas acabam sendo um grande “corredor 

migratório” para os imigrantes que entram no país pelos estados fronteiriços Acre, 

Amazonas, Rondônia e Roraima (AC, AM, RO e RR), mas que buscam as cidades 

sulistas para o recomeço de suas vidas, levando em consideração uma maior 

possibilidade de auferir recursos, com o acesso a um emprego.  

A entrada desses migrantes pela região Norte do Brasil resultou em uma 

gama de pesquisas, já que a temática da migração por si só é um campo que 

propicia o questionamento de inúmeras questões, as quais exigem estudos que se 

debrucem nos matizes desse movimento que é de amplo espectro. Prova disso são 

as pesquisas desenvolvidas no grupo de estudos GELLSO conjuntamente com o 

Departamento de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Rondônia que 

abordam assuntos relativos a aspectos dos antigos e recentes movimentos 

migratórios na Amazônia considerando a presença de migrantes hispanofalantes 

inseridos no processo de aprendizagem do PLA. 

Em se tratando do contexto migracional e dos aspectos linguísticos e sociais 

que compreendem esse movimento e os indivíduos inseridos neste cenário, é 

relevante citar alguns dos trabalhos desenvolvidos por membros do GELLSO. Com 

efeito, tais pesquisas trazem à luz a importância de retratar as diásporas vivenciadas 

por esses migrantes que fixam residência em um território alheio, tendo que superar 

desafios culturais, linguísticos e sociais. Embora sejam descritos apenas os títulos 

dos trabalhos, entenda-se como um convite para fazer a leitura destas produções 

dissertativas: “Entre fronteiras e diásporas: o caso dos venezuelanos em Porto 

Velho” – Jeferson Aparecido Lima de Oliveira (2020); “Imigrantes haitianos: da 

dinâmica de saída à dinâmica de entrada” – Ednaldo Tartaglia Santos (2014); 

“Diáspora libanesa: desafios e possiblidades” – Maria Vitória Loureiro do Nascimento 

Vieira (2020). 

A menção desses três trabalhos denota a relevância da temática trabalhada 

por esses pesquisadores, assim como a atuação do GELLSO, do DLE e da UNIR ao 

lançar um olhar para essas situações presentes no seio da sociedade e que não 

podem passar despercebidas. As construções dissertativas reportam a realidade 

vivida por esses (i)migrantes desde as diásporas realizadas até os impactos 

enfrentados já na pátria anfitriã em razão da língua, cultura e das adversidades 

socioeconômicas. Esses pontos são explanados mais assertivamente nos trabalhos 

produzidos, tendo como lócus os projetos desenvolvidos pelo GELLSO.  
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Em 2019, com a aprovação do programa de extensão Trânsitos, Fronteiras, 

Migração e Línguas Adicionais na Amazônia, promovendo ações no âmbito 

linguístico e social a estrangeiros, abriu-se um campo vasto de investigações na 

área de ensino-aprendizagem de línguas. Pesquisas foram desenvolvidas no projeto 

de extensão como a de Jeferson Aparecido Lima de Oliveira (2020, p. 9), que em 

seu trabalho se propôs a “mostrar as características motivacionais que levam o 

sujeito imigrante venezuelano a deixar sua terra natal em direção a outra, os 

desafios de se viver nesse novo local, bem como descrever a forma como ele é 

recebido e as estratégias utilizadas para a inclusão nessa nova sociedade”. Nesta 

perspectiva, vislumbram-se os desafios desses indivíduos diante do novo território 

em relação às condições socioeconômicas, linguísticas, culturais, dentre outras. 

Considerando a produção científico-acadêmica, o GELLSO e o DLE inspiram 

a construção desta dissertação quanto a interferências da língua materna na 

produção escrita de alunos hispanofalantes aprendizes de português. E ela também 

se construiu com base no curso de PLA, trazendo abordagens sobre o contato entre 

as línguas, o contexto migracional na Amazônia brasileira, a proximidade entre 

português e espanhol e a intercompreensão. Logo, no escopo dissertativo estão 

questões que vão ao encontro ao que se trabalha em razão das interferências 

linguísticas nas produções textuais de alunos de fala hispânica, no cenário de 

aprendizagem da LP por indivíduos hispanofalantes no território nacional. 

 

 

1.3. MIGRAÇÃO E APRENDIZAGEM DO PLA 

 

 

No contexto da migração, frente ao contato das duas línguas aqui 

apresentadas, sentiu-se a necessidade de fazer referência ao ensino da língua 

portuguesa como LE aos falantes não nativos, em períodos em que havia a 

imposição da língua, no processo de colonização. Com isso, Silva e Costa (2020) 

trazem um apontamento a esse respeito: 

 

 

O ensino de Língua Portuguesa para falantes de outras nacionalidades é 
uma prática que se refere às políticas linguísticas no Brasil, desde o período 
colonial (antes mesmo de essas serem cunhadas como tal), haja vista o 
processo dito “civilizatório” dos povos indígenas que ocorreu no período 
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posterior à invasão portuguesa na terra brasilis (SILVA; COSTA, 2020, p. 
128). 

 

 

Decerto, não se tem a pretensão de rememorar a imposição linguística 

vivenciada à época da colonização, quando a opressão e coação violenta se 

voltavam a querer ensinar a língua pátria àqueles que tinham sua própria língua – 

situação estimulada em 1755 com a iniciativa do Marquês de Pombal. Embora isso 

seja palco para grandes debates, neste momento, pauta-se apenas no fato de como 

é remota a prática de ensino da língua portuguesa a pessoas que não a têm como 

língua materna e vivem no Brasil, como no caso dos hispanofalantes migrantes que 

por circunstâncias diversas escolheram esta nação para fixar residência. 

Conforme descrito, são muitos os fatores que desencadeiam o deslocamento 

de seus concidadãos a outras nações, as crises, guerra e instabilidades são os 

acontecimentos que mais tem ligação direta na tomada de decisão de sair de seu 

país e rumar a outro. Chegando à pátria anfitriã, há um cenário de incertezas, medo 

do desconhecido, que envolve cultura, língua, povo, mas há também a perspectiva 

de dias melhores e muita vontade de aprender sobre o país que os acolheu. E o 

primeiro passo é conhecer a língua, afinal a comunicação é a porta de entrada para 

o desenvolvimento de qualquer relação em uma sociedade. 

A respeito dos impactos da mudança brusca de um território a outro, um 

importante esclarecimento é dado por Moro (2015), ao discorrer sobre como o 

migrante percebe, internaliza e reage diante dos dinamismos inerentes ao 

movimento migratório feito e a realidade apresentada no novo ambiente: 

 

 

A cultura deve ser tomada como um conjunto dinâmico de representações 
móveis em contínua transformação, um sistema aberto e coerente com o 
qual o sujeito está em constante interação. A esta dimensão de 
pertencimento cultural, devemos associar a dinâmica do evento migratório, 
suas consequências potencialmente traumáticas, e também, os modos de 
aculturação secundária a esta migração e as vicissitudes de toda inscrição 
em uma nova sociedade e em uma nova língua (MORO, 2015, p. 187). 

 

 

Dessa maneira, chega-se ao ponto do ensino do português como língua 

adicional, ou como LE para os indivíduos recém-chegados em território brasileiro. A 

esse respeito, o do entendimento sobre a definição de língua estrangeira, bem como 

sua aplicabilidade ao contexto de ensino-aprendizagem da língua portuguesa a 
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hispanofalantes, Almeida Filho [entre 2015 e 2021] traz uma importante reflexão 

sobre o ensino de uma LE: 

 

 

Língua estrangeira é uma outra língua em outra cultura de um outro país 
pela qual se desenvolve um interesse autônomo (particular) ou 
institucionalizado (escolar) em conhecê-la ou em aprender a usá-la.  
Produzir o ensino de uma língua estrangeira é viabilizar o conhecimento 
sobre (ou estudo de) uma outra língua e/ou sua aquisição num ambiente 
formal institucional, mediante uma operação com dimensões distintas 
orientada por uma abordagem/filosofia vigente que pode ser espontâneo 
tradicional, formalmente explicitada e calcada em pressupostos teóricos, ou 
em combinações intermediárias dessas duas posições polares. Ao longo da 
história tem sido forte a tendência de promover o “estudo” formal de 
aspectos sistêmicos da língua-alvo vestido com roupagem situacional em 
diálogos e reconhecíveis em pequenos textos (ALMEIDA FILHO, [entre 
2015 e 2021], p. 11). 

 

 

Diante das afirmações do autor, entende-se que o interesse em estudar sobre 

uma LE parte de duas vertentes: a particular e a institucional, ou seja, o ímpeto em 

conhecer um novo sistema linguístico parte ou do interesse próprio do indivíduo, ou 

do que é disposto no sistema educacional. O que evidencia a crítica na forma como 

o ensino de língua estrangeira foi convencionado de modo sintético, superficial, 

usando de saberes abrangentes em práticas que pouco exploram o conhecimento 

sobre o que se pretende explicitar. Para tanto, faz-se necessário considerar as 

aspirações do aprendente e a partir daí promover meios que facilitem a apreensão, 

adotar abordagens e metodologias condizentes com as necessidades e grau de 

imersão do aprendiz frente ao idioma, traçando mecanismos que aproximem língua 

e cultura com base em teorias que amparam o sistema linguístico da língua que se 

está aprendendo.  

 

 

E é justamente nesse quadro de ambivalências e complexidades que nasce 
a proposta de ensino de Português como Língua de Acolhimento (PLAc). 
Um cenário de crise, situações-limite, fragilidades, omissões e ausências 
estatais, mas que também tem sido lugar de (res)significações sobre o 
ensino de língua na perspectiva do acolhimento, uma vez que a abordagem 
norteada pela perspectiva crítica e alicerçada na construção de uma 
consciência cultural dos aprendizes, abarca questões para além do 
desenvolvimento de habilidades linguístico-discursivas (SILVA; COSTA, 
2015, p. 132). 
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Dessa maneira, é possível compreender que o ensino de PLAc definido pelos 

autores, ou PLA como vem sendo abordado ao longo deste, tende a ocupar um 

lugar de fundamental importância, pois, para que os hispanofalantes que se 

encontram em novo território (o brasileiro) e estão expostos à primeira ambientação 

que é proveniente do contato linguístico, faz-se necessário conhecer e estudar o 

idioma para que seja possível desempenhar uma comunicação eficiente. Que para 

inserir esses indivíduos no âmbito de ensino-aprendizagem do Brasil há de se ter em 

conta que, nos cenários apresentados, não somente o ensino da gramática e regras 

de comunicação basta; as questões de cunho socioculturais, étnicas, filosóficas etc. 

também são pilares para a inserção desses personagens no seio da sociedade. 

Assim, ressignificar o cenário da aprendizagem de uma língua estrangeira, no 

caso, o português do Brasil como língua de ensino aos aprendentes migrantes 

hispanofalantes, observando a variedade terminológica e os movimentos presentes 

em PLAc, PLE, PLA, entre outros, é considerar o contexto de crise, as 

circunstâncias que impulsionaram a busca pela apreensão da língua; e, com isso, 

apresentar um modelo de ensinar a língua nativa do país que acolhe esse público 

estrangeiro, de modo a desenvolver metodologias que promovam a aprendizagem 

do sistema linguístico (semântica, fonética, gramática etc.) do país-anfitrião e 

possibilitem a compreensão das questões inerentes a (multi)cultura, identidades e 

sociedade, para que, ao concluir a etapa da instrução frente ao idioma, esse 

aprendiz possa desempenhar além das habilidades linguísticas que envolvem as 

noções gramaticais, tanto na escrita quanto na fala, os preceitos de cidadania e 

dignidade da pessoa humana em sua completude.  

Sendo assim, para que tais habilitações possam ser postas em prática e se 

deem de forma eficiente, faz-se necessário promover o princípio da empatia, da 

alteridade ou, como se optou nesta pesquisa, o da intercompreensão. Não se espera 

apenas a promoção da mútua compreensão linguística entre os interlocutores do 

cenário comunicacional dos hispanofalantes, mas, sobretudo, que se possibilite a 

ação de colocar-se no lugar do outro não somente para a viabilização de uma troca 

de informação, mas de troca de valores humanos em prol do bem comum. 
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SEÇÃO II – LÍNGUAS EM CONTATO: PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

As temáticas trabalhadas neste segundo capítulo apresentam as perspectivas 

teóricas sobre os tópicos que compuseram o acervo estrutural de toda esta 

dissertação. Cada assunto é discutido de forma mais ampla, acerca da difusão 

conceitual dos temas que englobaram os pontos de convergência em razão das 

interferências da língua materna dos hispanofalantes aprendizes da língua 

portuguesa. 

Traz-se a abordagem da Sociolinguística ao considerar seus critérios em 

relação aos padrões de comportamentos linguísticos numa situação de fala em um 

grupo de falantes, observando-se as variantes linguísticas desses indivíduos, o 

impacto social da fala desses hispanofalantes, atendo-se às questões que inter-

relacionam os fatores sociais, culturais e da linguagem. No escopo da 

Sociolinguística, explana-se sobre as línguas em contato, o bilinguismo, a 

interlíngua, o conceito de língua materna e a proximidade do português e espanhol. 

Por fim, neste capítulo também é trabalhado o preceito da intercompreensão, que 

denota um sentido de alteridade linguística no âmbito do ensino-aprendizagem de 

línguas próximas. 

 

 

2.1. A SOCIOLINGUÍSTICA E O CONTATO DAS LÍNGUAS 

 

 

Nesta segunda seção, discorre-se sobre a Sociolinguística trazendo uma 

abordagem sob a ótica de autores que tratam do contexto das línguas nas 

sociedades. O ímpeto em fazer uso das bases teóricas dessa ciência para compor o 

embasamento teórico da pesquisa está no fato da abordagem sobre as línguas em 

contato, sobre a visão que tem sobre a heterogeneidade linguística, de modo que, 

por meio desta explanação, seja possível entender, o movimento iminente das 

línguas (LM e IL) que são o foco da pesquisa. O viés adotado se liga às pesquisas 

de Stella Maris Bortoni-Ricardo (2014), Tânia Alkimim (2001; 2006), Mário Eduardo 

Martelotta (2011), entre autores citados por eles em suas obras. 

Deste modo, o constructo desenvolvido nesta seção parte de ponderações de 

sociolinguistas; o embasamento para a explanação do objeto desta pesquisa frente 
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à teoria da Sociolinguística emprega-se na disposição das línguas que se 

entrecruzam em movimentos da vida em sociedade que abarcam uma 

multidiversidade linguística, cultural e híbrida, à luz dos preceitos empregados por 

esta ciência que estuda a língua em uso e seu entorno social e linguageiro.  

Também o hibridismo, citado neste tópico, não pode ficar de fora desse 

contexto de trocas ou mesclas linguísticas entre duas culturas distintas. A propósito, 

(BURKE, 2010, p. 32) enfatiza que “a linguagem oferece muitos exemplos notáveis 

de hibridização”, e isso significa que as misturas estão presentes nas linguagens e 

que elas são frequentes e perceptíveis.  

A respeito da hibridação, traz-se o que é pontuado por Burke (2010), ao 

acentuar que: 

 

 

Práticas híbridas podem ser identificadas na religião na música, na 
linguagem, no esporte, nas festividades e alhures.  
[...] devemos ver as formas híbridas como o resultado de encontros 
múltiplos e não como o resultado de um único encontro, quer encontros 
sucessivos adicionem novos elementos à mistura, quer reforcem os antigos 
elementos (BURKE, 2010, p. 28). 

 

 

Subentende-se, pois, que o hibridismo se apresenta em todos os campos da 

atividade humana e que desde que culturas díspares foram postas em contato direto 

(em qualquer circunstância que isso tenha se dado), as trocas interculturais sempre 

estiveram presentes. Afinal, para desenvolver o princípio da comunicação entre 

povos diferentes, alguns ajustes e empréstimos foram necessários para que a 

adaptação entre as culturas presentes na equação pudesse fluir sem maiores 

percalços e, com isso, o hibridismo apresenta-se compondo parte das características 

das identidades culturais.  

Esse contraponto do híbrido em consonância com a sociolinguística faz 

transparecer como ramificada e complexa é a relação das línguas em contato e o 

quanto esse movimento é remoto e recorrente, o que acaba por externar a 

inconstância dos feitos que envolvem o ser humano e a(s) língua(s). 

Visto que não há como falar do contato entre as línguas, do sujeito falante 

enquanto membro de uma sociedade e não atribuir isso à Sociolinguística, pois, ao 

observar a própria etimologia da palavra, ela une os dois elementos apontados: 
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Linguagem e sociedade estão ligadas entre si de modo inquestionável. Mais 
do que isso, podemos afirmar que essa relação é a base da constituição do 
ser humano. A história da humanidade é a história de seres organizados em 
sociedades e detentores de um sistema de comunicação oral, ou seja, de 
uma língua. Efetivamente, a relação entre linguagem e sociedade não é 
posta em dúvida por ninguém, e não deveria estar ausente, portanto, das 
reflexões sobre fenômeno linguístico (ALKIMIM, 2001, p. 21).  

 

 

Significa dizer que o reconhecimento desses dois pilares que compõe a 

conjuntura do ser humano esboça o quão imprescindível é compreender que ambas 

estão inter-relacionadas e são indissociáveis, logo, ao contemplar a língua(gem) e a 

sociedade, tem-se que considerar o sujeito que é perpassado por esse movimento 

sociolinguístico, o qual transfere para o meio aquilo que entende por sociedade, bem 

como o que adquiriu de conhecimento sobre a língua(gem) que emprega na 

sociedade da qual faz parte.  

Quanto às mesclas entre uma cultura e outra, é preciso se delinear o plano no 

qual se entrecruzam as línguas que permeiam o processo de ensino-aprendizagem 

de PLA pelo hispanofalante, visto que as interferências apresentadas na produção 

escrita do aprendiz podem ser consideradas resultado dos empréstimos ou das 

mesclas de uma língua (LM) e da outra (IL). 

Em razão da materialidade das interferências que podem ser encontradas no 

percurso rumo à aprendizagem do português, ou de qualquer outra LE, Pereira 

afirma:  

 

 

A interferência da LM na aprendizagem da LE não se restringiria, assim, 
como querem alguns linguistas aplicados, somente à fonologia, à 
morfologia, à sintaxe etc., o que pode ser antecipado num estudo 
contrastivo. Muito mais que isso, ela estaria latente, norteando ora o 
impedimento, o bloqueio, ora facilitando a aquisição de uma LE (PEREIRA, 
2001, p. 57). 

 

 

Evidencia-se, assim, que as influências linguísticas advindas do processo de 

apreensão de uma LE podem ser identificadas na produção do aluno, ao considerar 

a travessia que é feita entre a LM até a L-alvo, bem como o contexto de contato, 

imersão, aplicação das bases linguísticas e o cenário sociolinguístico.  

Seguindo a explicação sobre esta área, pode-se dizer que a Sociolinguística é 

“[...] uma ciência autônoma e interdisciplinar, que teve início em meados do século 
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XX” (BORTONI-RICARDO, 2014, p. 13). De acordo com a autora, apesar de esse 

período ser considerado o início da disciplina, bem antes disso, outros linguistas 

como Mikhail Bakhtin e Meillet já produziam seus trabalhos recorrendo ao que se 

podia denominar Sociolinguística. Efetivamente, os estudiosos da fala “[...] não 

dissociavam o material da fala do produtor dessa fala, o falante – pelo contrário, 

consideravam relevante examinar as condições em que a fala era produzida” 

(BORTONI-RICARDO, 2014, p. 13). Nota-se que os linguistas, bons apreciadores da 

linguagem, estimavam todo o contexto envolvido no uso da fala (culturas, gestos, 

variações etc.). 

Para uma melhor compreensão, ela usa de duas definições que muito se 

refletem na atualidade: o relativismo cultural e a heterogeneidade linguística. A 

respeito do primeiro termo, (ALKIMIM, 2014, p. 12) define como “uma postura 

adotada nas Ciências Sociais, inclusive na linguística, segundo a qual uma 

manifestação de cultura prestigiada na sociedade não é intrinsecamente superior a 

outras”. O fato de o relativismo cultural muitas vezes não ser uma cultura bem-vista 

não o torna inferior às demais. Isso vai ao encontro do frequentemente vivenciado 

nos mais diversos corpos sociais, cada qual quer viver a sua individualidade 

adotando para si seus modos, seus falares, enfim, sua cultura sendo considerada a 

melhor e que, por isso, tem de se sobressair às outras, querendo se impor aos 

demais, gerando desmerecimento e preconceito às multiculturas.  

Tal comportamento pode ser entendido como preconceito linguístico, pois, 

quando se tem apenas uma forma “correta/padrão” no contexto e se rechaçam as 

ramificações aparentes, ou seja, as variações, se pratica a exclusão do outro e de 

tudo o que ele representa e acredita. Embora seja uma atitude execrável, é algo 

cada vez mais frequente entre as pessoas que creem na padronização literal, seja 

de um sistema de língua, de uma cultura etc., gerando falta de empatia pelo próximo 

e prejuízo linguístico. 

A expressão relativismo cultural é originária das pesquisas de Franz Boas 

acerca das línguas ameríndias. É de uma humanidade evidente quando esse 

antropólogo afirma que “nenhum padrão de cultura ou de uma língua deveria ser 

considerado inferior, ainda que seja apropriado postular distinções funcionais em 

seus congêneres” (FRANZ BOAS, 1858-1911 apud BORTONI-RICARDO, 2014, p. 

12). No mesmo sentido, afirma que tal relativismo cultural primeiramente era 

aplicado na comparação entre línguas, entretanto, a questão da heterogeneidade 
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começou a se expandir em variadas áreas e as línguas tomaram proporções 

maiores, sendo que a comparação entre as línguas já não era mais tão compacta. 

Nesse sentido, a questão da heterogeneidade linguística entrou em evidência, 

uma vez que a multiplicidade linguística foi ressaltada por eles ao descortinarem em 

seus estudos que a homogeneidade linguística é improvável, pois o processo de 

formação das línguas é inerente ao contato e trocas entre as línguas que se 

perpassam. Tendo sido definida a questão que versa sobre o relativismo cultural e 

heterogeneidade linguística apontada anteriormente, é dado seguimento ao que vem 

sendo discutido nesta seção, que em resumo se define como: o papel da 

Sociolinguística na aprendizagem de PLA. Já Bortoni-Ricardo (2014), discorre sobre 

a questão do letramento e do modo como se “mede” as pessoas ou a capacidade 

cognitiva de uma pessoa que não seja letrada. 

O enredo sociolinguístico aqui apresentado está ligado a fatores indivisíveis: 

“língua e variação são inseparáveis: a Sociolinguística encara a diversidade 

linguística não como um problema, mas como uma qualidade constitutiva do 

fenômeno linguístico” (ALKIMIM, 2001, p. 33). Essa afirmação faz jus ao que está 

descrito, quando se enfatiza a questão da pluralidade linguística, das variações e 

todo um contexto de comunicação; para isso, são feitas as adequações necessárias 

de acordo com o ambiente. 

Sobre esse ponto – linguagem formal e informal –, a autora recorre ao que 

afirmou Fishman (1972) quando deixa claro que:  

 

 

[...] O comportamento linguístico adequado às situações em que se 
encontram os falantes. [...] as variedades linguísticas utilizadas pelos 
participantes das situações sociais convencionais: o falante que não atender 
às convenções pode receber algum tipo de “punição” (FISHMAN, 1972 apud 
ALKIMIN, 2001, p. 33). 

 

 

 O que evidencia o fato da convenção, ou seja, por força da norma padrão, 

não se pode fazer uso de uma linguagem informal, cheia de gírias, jargões e sem a 

preocupação em adequar os termos, em uma situação na qual se exige o emprego 

apropriado das regras gramaticais ao se referir à figura de uma autoridade. Desse 

modo, denota-se que o uso da língua fica condicionado às circunstâncias de uso e 

que cabe ao falante adequar-se à situação de fala que instaura e, com isso, moldar 

também o seu falar.  
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Não é apropriado reduzir uma língua por conta de suas porosidades, pois não 

há uma superior a nenhuma outra. Tal condicionamento foi retratado por (ALKIMIM, 

2001, p. 41) ao sustentar que “toda língua é adequada à comunidade que a utiliza, é 

um sistema completo que permite a um povo exprimir o mundo físico e simbólico em 

que vive. É absolutamente impróprio dizer que há línguas pobres em vocabulário”. 

Isso revela a subjetividade das línguas, suas nuances e movimentos próprios, já que 

cada uma é moldada conforme o sistema que rege a sua comunidade de fala, a 

maneira que ela supre as necessidades de seus falantes. 

Ressalta-se o contato entre as línguas que compõem o processo de ensino-

aprendizagem de um falante não nativo do português (no caso, um hispanofalante), 

embora permeado pelas similaridades inerentes a ambas as línguas. Embora 

provenientes do mesmo tronco linguístico, as intercorrências encontradas na escrita 

do aprendiz de PLA apresentam as características pontuadas pelos autores ao 

afirmarem que mesmo que o uso da norma padrão e suas distinções não sejam 

empregados em sua literalidade por aquele que está aprendendo sobre a língua. 

Isso não diminui a importância da linguagem que está sendo utilizada pelos falantes, 

uma vez que o sistema linguístico que sustenta a língua da comunidade de fala é 

moldado para atender àquele grupo, o que não invalida a forma de comunicação. 

Na vivência simultânea entre duas línguas ao mesmo tempo próximas e 

distintas, os aprendizes de PLA acabam por perceber que apesar das normas 

gramaticais exigidas no contexto formal de ensino-aprendizagem, naquilo que é 

institucionalizado como norma padrão da língua, o contato frequente entre as 

línguas L-Alvo e LM promove o entendimento mútuo na comunicação entre os 

falantes. Portanto, o uso da IL portunhol auxilia muito no dialogismo exigido do dia a 

dia enfatizando, que embora não haja uniformidade linguística, a língua se adequa à 

sociedade, ela vai se moldando até suprir o necessário ao seu usuário. É justamente 

por isso que as explanações anteriores sobre a Sociolinguística fazem o resgate da 

extensão entre as línguas que se entrecruzam frequentemente e enfatizam a 

situação das línguas em contato, conforme pontuado a seguir.  
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2.2. LÍNGUAS EM CONTATO  

 

 

É sabido que o Brasil é uma sociedade multicultural, já que os brasileiros são 

frutos da miscigenação de vários povos colonizadores, tendo incorporado traços 

indígenas, europeus e africanos, os pioneiros da colonização, e, depois, vieram 

também os imigrantes italianos, japoneses, alemães, poloneses, árabes, entre 

outros – igualmente participantes da pluralidade cultural do Brasil, resultando na 

diversidade de povos, culturas e variações linguísticas.  

Então, desde a colonização do Brasil as línguas estão em contato frequente, 

a contar pelo fato de os primeiros habitantes do território (os indígenas) falarem um 

idioma inerente a seu povo e os “descobridores”, recém-chegados, outra língua. A 

respeito desse primeiro contato entre colonizadores e colonizados, Lucchesi (2009) 

aponta que: 

 

 

No Brasil, o contato dos colonizadores portugueses com milhões de 
aloglotas, falantes de mais de mil línguas indígenas autóctones e de cerca 
de duzentas línguas que vieram na boca de cerca de quatro milhões de 
africanos trazidos para o país como escravos, é, sem sombra de dúvida, o 
principal parâmetro histórico para a contextualização das mudanças 
linguísticas que afetaram o português brasileiro (LUCCHESI, 2009, p. 41).  

 

 

Conforme a afirmação do autor, é possível dizer que o contato entre as 

línguas surgiu há muito tempo e que vem de um contexto histórico complexo e 

bastante significativo, em cenários longínquos. Em se tratando de línguas em 

contato, é indispensável fazer uso das afirmações de estudiosos da língua que tanto 

contribuíram para o que se tem e se estuda hoje sobre tal temática, buscando 

retomar um pouco mais os primórdios em épocas e lugares bem remotos ao Brasil, 

para se compreender o processo das línguas em contato. 

Antes de iniciar o breve recorte histórico sobre os registros do uso pragmático 

do contato entre as línguas que se esboçava no cenário entre culturas distintas, é 

importante citar López (1997) quando ele fala do indicativo evidente do contato 

frequente e inevitável das línguas que se cruzavam em contextos diversos, territórios 

e grupos: 
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O acontecimento da história da Humanidade nos dá algumas mostras de 
situações nas quais grupos humanos tiveram que se colocar em contato 
com outros grupos de, pelo menos, línguas diferentes: invasões em grande 
escala na Antiguidade (como no caso da expansão da língua latina); 
colonizações (por exemplo, a chegada dos espanhóis à América no século 
XVI), as correntes migratórias europeias a partir do século XIX em diante; 
duas grandes guerras mundiais no século XX; motivos laborais e culturais, 
etc. (LÓPEZ, 1997, p. 22)7 – Tradução nossa. 

 

 

Dessa forma, entende-se que embora ainda nem se pensasse na relevância 

de um estudo sobre as línguas em contato, a vigência desse fenômeno precedeu o 

aparecimento de metodologias e ferramentas tecnológicas8 sobre as línguas, 

possibilitando, através do uso efetivo, a imersão e o acesso a outros idiomas. Não 

fosse pelo contato direto e a necessidade de trocar informações entre os entes da 

comunicação, não seria possível observar a efervescência linguística que suplantou 

a cronologia evolucional da língua. Logo, depreende-se que o contato entre as 

línguas está aquém de questões meramente linguístico-gramaticais, já que perpassa 

esses limites frugais da língua, indo além das fronteiras estabelecidas nos contextos 

belicosos; dos movimentos migracionais, culturais etc., denotando a relevância da 

imersão entre as línguas. 

Em consonância ao observado por López (1997), Esteban (2008) tem-se uma 

importante contribuição sobre o que foi discutido nas explanações anteriores, sobre 

as línguas em contato: 

 

 

Falar de línguas em contato hoje em dia significa entrar em um terreno 
complexo, cheio de nuances e perspectivas, extensas em terminologias que 
às vezes não são totalmente claras e que também geram conflitos e 
tensões políticas e ideológicas em muitos lugares. 
O contacto entre as línguas não é um fenómeno individual, mas social, pelo 
que é sem dúvida um local propício para observar boa parte das inter-
relações língua / sociedade, de forma muito especial aquelas que se 
referem às de grupos étnicos ou sociais que partilham o mesmo espaço 

 
7 El acontecer de la Humanidad nos da sobradas muestras de situaciones en las que colectivos 
humanos han tenido que ponerse en contacto con otros grupos de, como mínimo, lenguas diferentes: 
invasiones a gran escala en la Antigüedad (como el caso de la expansión de la lengua latina); 
colonizaciones (por ejemplo la llegada del español a América en el siglo XVI), las corrientes 
migratorias europeas desde el siglo XIX en adelante; dos grandes guerras mundiales en el siglo XIX 
en adelante; dos grandes guerras mundiales en el siglo XX; motivos laborales y culturales, etc.  
 
8 Expressão usada por Sylvain Auroux (1992) em sua obra: A revolução tecnológica da gramatização 
– tradução de Eni Puccinelli Orlandi – na qual define que os meios catalogados: dicionários, 
gramáticas e afins são, na verdade, tecnologias ou instrumentos tecnológicos do processo de 
gramatização da língua. 



43 
 

 

sociopolítico e que eles têm uma de suas marcas em sua língua. Essa 
coexistência de sociedades e línguas dá origem a fenômenos que afetam 
todos os níveis linguísticos, do mais superficial ao mais profundo. Isso, 
portanto, se torna uma fonte de variação e mudança, juntamente com 
fatores lingüísticos internos (a própria dinâmica da língua) e fatores 
extralinguísticos (sociedade, contexto) (ESTEBAN, 2008, p. 02). 

 

 

Corroborando o pontuado anteriormente pelos autores, frente ao “estopim 

inicial” das línguas em contato, Calvet (2002) traz um delineamento sociolinguístico 

a respeito da volumosa afluência das profusas línguas que circundam todo o globo 

terrestre. O que vai ao encontro ao fato que a fala compõe a ipseidade de cada 

indivíduo, entretanto, a língua que permeia essa fala é constituída de elementos 

alheios a outros idiomas e consequentemente para que se tornem possíveis as 

junções linguísticas elementais, o contato e troca entre uma língua e outra foi 

inevitável e necessário, pois só assim haveria a multiplicidade linguística.  

A esse respeito, Jean-Louis Calvet trouxe contribuições para o estudo das 

línguas pela ótica da Sociolinguística, fazendo uma abordagem enfática sobre a 

multitude de línguas que permeiam, povoam e identificam as regiões terrestres. 

Nesta passagem, ele retrata a temática das línguas em contato: 

 

 

Há na superfície do globo entre 4.000 e 5.000 línguas diferentes e cerca de 
150 países. Um cálculo simples nos mostra que haveria teoricamente cerca 
de 30 línguas por país. Como a realidade não é sistemática a esse ponto 
(alguns têm menos línguas, outros, muitas mais), torna-se evidente que o 
mundo é plurilíngue em cada um de seus pontos e que as comunidades 
linguísticas se costeiam, se superpõem continuamente. O plurilinguismo faz 
com que as línguas estejam constantemente em contato. O lugar desses 
contatos pode ser o indivíduo (Bilíngue, ou em situação de aquisição) ou a 
comunidade. E o resultado dos contatos é um dos primeiros objetos de 
estudo da sociolinguística (CALVET, 2002, p. 35). 

 

 

Diante de tal assertiva, fica claro o acercamento de multilínguas e essa 

diversidade linguística é fruto do contato entre as línguas, de modo que a grande 

variedade das línguas e sua propagação dependem inegavelmente do contato ao 

qual se submetem, ou melhor, ao qual se permite ter o indivíduo ou a comunidade 

falante.  

Com isso, entende-se que desde épocas bastante remotas, o contato entre 

línguas tem contribuído para o desempenho da comunicação, assim como para o 
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surgimento de novas línguas, construindo assim o contexto do que pode ser definido 

como multilinguismo. Bortoni-Ricardo (2014) reforça a afirmação: 

 

 

É sempre bom reiterar que a situação de multilinguismo é mais comum no 
mundo que a de monolinguismo. [...] A convivência de duas ou mais línguas 
no mesmo território, denominada multilinguismo, e identificada também 
como plurilinguismo, tem sido objeto de muita reflexão na história da 
humanidade, como comprovam as tradições religiosas. 
No Livro do Gênesis, logo após a descrição do dilúvio, o capítulo XI ocupa-
se da Torre de Babel. Segundo as escrituras, na Terra “nos havia senão 
uma mesma língua e um mesmo modo de falar” [...] (BORTONI-RICARDO, 
2014. p. 26). 

 

 

Então, verifica-se que a multitude linguística é inerente aos povos ancestrais, 

transportando-se ao longo dos anos pelos mais diversos territórios e se expandindo 

pelas sociedades. Nesse sentido, ela enfatiza que apesar da imensa gama 

linguística disposta entre os povos bíblicos o domínio linguístico gerou grandes 

conflitos, por consequência, muitas pessoas perderam suas vidas por conta de 

divergências na comunicação, visto que o fato de não se conseguir pronunciar uma 

palavra de uma língua que não a sua acarretava a perda do direito de viver: 

 

 

Quando o povo judeu chegou à Terra Prometida, já liderado por Josué, 
após a morte de Moisés, enfrentou muita disputa por terra. Havia, por esse 
tempo, um homem chamado Jefré, que era gileadita, da cidade de Gileade. 
Esse homem liderou diversas batalhas pela posse do território, enfrentando 
entre outras uma sedição em Efraim. Para combatê-la, convocou os 
guerreiros de Gileade e conquistaram os vaus do Rio Jordão. Tinham eles, 
então, de controlar a passagem dos fugitivos de Efraim. Quando esses 
chegavam, perguntavam-lhes os de Gileade: “Acaso és tu efrateu?”. Se 
respondessem: "Não sou", os gileaditas lhes ordenavam que 
pronunciassem a palavra "shibolet", que significa espiga. Não conseguiam, 
contudo, os efrateus, pronunciar como palatal o primeiro segmento 
consonântico da palavra, certamente porque tal fonema não estava 
presente em seu repertório fonológico. Pronunciavam como alveolar: 
“sibolet”, identificando-se, assim, como inimigos. Os gilcadiras, diante dessa 
evidência, os degolavam (BORTONI-RICARDO, 2014, p. 26-27). 

 

 

Fica evidenciado que a diversidade linguística estava presente desde muito 

antes de haver estudos que pudessem focar as variedades apresentadas pelos 

povos e, que apesar dos conflitos que cercavam todo o contexto situacional da 

questão naquela época, é notório que embora a disputa pelo poderio estivesse 

baseada na conquista de territórios, o fator linguístico foi preponderante para que 
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uma nação se sobressaísse a outra. Para tanto, o contato entre as línguas, mesmo 

que em circunstâncias um tanto ortodoxas, se fazia presente, mostrando que através 

do contato entre línguas díspares era possível notar o havia diferenças entre ambas. 

Estudos indicam que a Sociolinguística enquanto matéria componente da 

Linguística, ou ciência da linguagem, se dedicou, em parte, ao estudo das línguas 

em contato. Nesse contexto, segundo López (1997), tal estudo só começou a se 

desenvolver a partir do final do século XX, no início dos anos 50, buscando novos 

conceitos para que fosse possível fazer pesquisas nessa nova área. Para ele, o 

precursor dos estudos voltados ao contato de línguas foi o linguista polaco-

americano Uriel Weinreich (1953): 

 

 

Em 1953 Uriel Weinreich publica seu livro intitulado Languages in contact, 
que tem significado, até hoje, um ponto de referência obrigatório sobre este 
em particular. Com esta obra seu autor assentou as bases dos modernos 
estudos sobre o bilinguismo individual e os conceitos de contato, 
interferência, interação ou empréstimo, entre outros (LÓPEZ, 1997, p. 
11)9 – Grifos do autor e tradução nossa. 

 

 

Os estudos de Weinreich empregados nessa obra tiveram notória visibilidade 

não somente em termos conceituais como abriram a esfera pragmática, podendo ser 

observadas pesquisas feitas a partir do contato entre as línguas. Significa dizer que 

a obra precursora às primeiras manifestações de domínio científico para estudo 

desta área foi importante para o campo linguístico, devido a tratar de assuntos que 

até os dias de hoje estão muito presentes no âmbito da língua, seja ela falada ou 

escrita. 

Logo, até os dias atuais, diante de todas as descobertas através de 

pesquisas, estudos, teorias e experiências vividas pelas sociedades no campo das 

línguas, acarretou-se o surgimento do que muito se é difundido como 

multiculturalismo, isto é, o aparecimento de grupos multiculturais, ou como define 

Canclini (2008), culturas híbridas. Grosso modo, elas viriam a ser as pessoas de 

 
9 En 1953 Uriel Weinreich publica su libro titulado Languages in contact (de ahí la traducción 
española) que ha significado, todavía hasta hoy, un punto de referencia obligatorio sobre este 
particular. Con esta obra su autor sentó las bases de los modernos estudios sobre el bilingüismo 
individual y los conceptos de contacto, interferencia, interacción o calco, entre otros.  
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uma comunidade que partilham de um mesmo espaço geográfico, mas que têm 

traços identitários díspares. 

 

 

Suas novas modalidades de organização da cultura, de hibridação das 
tradições de classes, etnias e nações requerem outros instrumentos 
conceituais. [...] é pertinente para examinar as culturas híbridas, se sua 
fecundidade para desfazer as ordens habituais e deixar que emerjam as 
rupturas e justaposições não deveria culminar – em um discurso 
interessado no saber – em outro tipo de organização dos dados (CANCLINI, 
2008, p. 284). 

 

 

Então, que para que possa haver a troca de culturas, o que inevitavelmente 

envolve o intercâmbio linguístico, é necessário quebrar alguns paradigmas, para ser 

possível experienciar a diversidade posta em contato e, com isso, romper com a 

ideia do etnocentrismo. Como o próprio autor aponta em sua obra, é preciso 

derrubar os arames, que seriam os preconceitos a vencer, os limites a ultrapassar, 

afinal, vivemos em tempos híbridos, onde ser homogêneo, ter um padrão 

preestabelecido já não é possível, afinal, o globo é multimistura. 

Assim sendo, retoma-se ao centro da questão abordada, as línguas em 

contato. Para tanto, é imprescindível que se mencione que muitos foram os fatores 

que propiciaram para a disseminação do contato das línguas, dessa maneira, 

possibilitando que as comunidades de falantes desenvolvessem o contato direto 

com outras comunidades de fala, tais aspectos são apontados por López (1997): 

 

 

Numerosos são os motivos que apontam para que grandes comunidades de 
falantes distintos tenham entrado em contato: expedições marítimas com 
fins coloniais os comerciais, tráfico de escravos da África, situações 
históricas de convivência de línguas em um mesmo território, viagens de 
negócios, lazer, guerras, migrações, catástrofes naturais (LÓPEZ, 1997, p. 
11)10 – Tradução nossa.  

 

 

 
10 Numerosos son los motivos que pueden señalarse para que amplias comunidades de hablantes 
distintos hayan entrado en contacto: expediciones marítimas con fines coloniales o comerciales, 
tráfico de esclavos de África, situaciones históricas de convivencia de lenguas en un mismo territorio, 
viajes de negocio, guerras, migraciones, catástrofes naturales.   
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Diante desta assertiva, é evidente que perante tantas situações que tinham 

como pressuposto basilar a conversação, e consequentemente, a convivência 

frequente entre os indivíduos, é evidente que duas ou mais línguas tiveram contato 

entre si, o que resultou em muitos aspectos que foram objeto de estudo para várias 

áreas da linguagem.  

Pode-se compreender que foi por meio da observação e análise desses 

fenômenos tidos no contato entre as línguas que se pôde desenvolver pesquisas, 

baseadas nas falhas existentes nessas comunicações, que estariam relacionadas às 

questões de bilinguismo, diglossia, entre outras como bem apresenta López (1997): 

 

 

Este feito, como será advertido, oferece complexas situações de uso de 
uma, duas ou mais línguas no seio de uma sociedade, o que sem dúvida 
implica alguns problemas relacionados com o bilinguismo, a diglossia, a 
mortalidade linguística, criação de novas modalidades11 (LÓPEZ, 1997, p. 
12) – Tradução nossa. 

 

 

Com tal afirmação, entende-se que com a aproximação das pessoas nas 

sociedades, as quais inevitavelmente exercitavam a troca linguística e os indivíduos 

se deslocavam a outros territórios por motivos diversos, ao longo do tempo e da 

prática discursiva puderam desenvolver meios eficazes para a comunicação entre si. 

Isso ocorreu de forma gradual, de acordo com as diferenças e semelhanças 

presentes entre as línguas, que por sua vez estavam ligadas ao desaparecimento de 

outras, ao bilinguismo, diglossia, acarretando ao surgimento de novas. 

 

 

2.2.1. O Bilinguismo e as línguas em contato 

 

 

Em razão do que vem sendo abordado sobre as mesclas de LM e IL no 

processo de aprendizagem do português por um falante não nativo, o vocábulo trata 

de mais dois outros que vão ao encontro do que se observa como as conjunturas 

prováveis de serem alcançadas pelo aprendiz de LE: o bilinguismo e a diglossia. O 

 
11 Este hecho, como se advertirá, ofrece complejas situaciones de uso de una, dos o más lenguas en 
el seno de una sociedad, lo que sin duda conlleva algunos problemas relacionados con el bilingüismo, 
la diglosia, la mortandad lingüística, creación de nuevas modalidades. 
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primeiro, como sua própria etimologia sugere, se liga ao falante que domina o uso 

de duas línguas, o que no contexto da linguística é considerado falante ideal, ou 

nativo, uma vez que este é dotado da capacidade de fazer as combinações para 

elaborar as frases e compreendê-las em sua conversação; em suma, é o falante que 

conhece perfeitamente suas duas línguas. Já o segundo, está também presente no 

contato ou na vivência de duas línguas pelos indivíduos de uma comunidade de fala. 

Ou seja: o domínio que se tem a partir do domínio da circunstância onde há a 

presença de mais de uma língua ou dialeto em que o indivíduo desta comunidade 

consegue fazer uso de ambas. 

Salienta-se que apesar de o termo bilinguismo carregar em seu étimo a 

menção de limitar-se a dois, as discussões que permeiam esse fenômeno linguístico 

são de dimensão um tanto complexa, e isso se dá em sociedades nas quais há a 

presença de várias línguas convivendo entre si. 

Conforme supracitado, ao se estudar sobre o bilinguismo muito se questiona 

sobre o que pode ser considerado ou entendido por esse conceito, uma vez que 

muitos autores tiveram interpretações heterogêneas sobre o assunto. Para 

Bloomfield (1933) o bilinguismo é considerado “o domínio nativo de duas línguas”; já 

Haugen (1953), enfatiza que para ser considerado bilíngue o indivíduo “utiliza 

expressões completas e com significados em outras línguas”; na concepção de 

Weinreich (1953), o termo bilinguismo está interligado “à prática de duas línguas 

usadas alternativamente”. E López (1997) também fez apontamentos: 
 

 

A definição do termo bilinguismo (tomado do latim bi-linguis ‘o que fala duas 
línguas’) não é homogênea para todos aqueles que estudaram este 
aspecto, embora se possa dizer que a maioria das definições reitera a ideia 
de que o bilinguismo supõe <<o uso de duas línguas por parte de um 
falante ou comunidade>> (LÓPEZ, 1997, p. 17-18)12 – Tradução nossa.  

 

 

Para os autores, a questão do bilinguismo não está pautada em sua definição 

ou em o que pode ser classificado como bilíngue; os próprios autores nem buscam 

 
12 La definición del término bilingüismo (tomado del latín bi-linguis ‘el que habla dos lenguas’) no es 
homogénea en todos aquellos que han estudiado este aspecto, aunque puede decirse que la mayoría 
de las definiciones reitera la idea de que el bilingüismo supone <<el uso de dos lenguas por parte de 
un hablante o comunidad>>.  
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estereotipar a definição sobre o que trata esse termo, pelo contrário, nota-se que há 

uma série de classificações para o bilinguismo, abrindo margem para muitas 

interpretações, que se relacionam e se complementam, compondo o cenário das 

sociedades e culturas, como afirma Esteban (2008): “o bilinguismo não é só um 

fenômeno de natureza individual. É também um fenômeno sociolinguístico e cultural 

que afeta a bastantes comunidades de fala”. Logo, há aquiescência de que o 

contexto bilíngue age de modo a intercalar entre uma língua e outra, proporcionando 

ao(s) agente(s) do plano linguístico livre acesso em relação ao uso de ambas, 

assim, as ingerências no âmbito sociocultural são, decerto, inevitáveis. 

De acordo com os autores, o cerne da questão é que o falante do bilinguismo 

possa transitar entre as duas línguas, de forma autônoma e com propriedade de uso 

sobre ambas, enfatizando o lado conversacional. Ainda para (LÓPEZ, 1997, p. 18), a 

concepção básica para se compreender a problemática em torno do bilinguismo é 

bem simples, pois a questão que envolve de maneira geral a premissa do tema está 

ligada a questões que influenciam diretamente o mesmo, tais como: fatores 

individuais e sociais e o bilinguismo estável/instável. O primeiro fenômeno faz 

relação ao que atinge diretamente o falante, ou seja, elementos que fazem com que 

o indivíduo possa assimilar em outra língua, o que é capaz de decodificar em sua 

língua primeira. A esse respeito (LÓPEZ, 1997, p. 18) aponta que os fatores 

individuais estão relacionados à “aquisição ‘aprendizagem’ da Língua A e a Língua 

B, dimensão psicológica, a estrutura da mente bilíngue”13. Por outro lado, o 

bilinguismo social, como sua terminologia apresenta, se liga às influências da 

sociedade sobre a língua do indivíduo. É nesse ponto que entram as questões 

anteriormente levantadas quando abordamos as línguas em contato, a saber, os 

acontecimentos ocorridos nas sociedades para que uma pessoa pudesse se 

comunicar em mais de uma língua, podemos citar questões históricas como as 

guerras e disputas de território, as migrações, o comércio entre povos, entre outros. 

Ao se observar essas arguições, percebe-se que há uma discussão profunda 

e extensa a respeito do que se considera bilinguismo, de modo que mesmo não se 

tenha a pretensão de estipular em uma única definição ao seu significado, as 

explicações para os desdobramentos do termo se expandem e tomam uma 

 
13 Los factores individuales (adquisición ‘aprendizaje’ de la Lengua A y la Lengua B, dimensión 
psicológica, la estructura de la mente bilingüe). 
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proporção extensa. De fato, conforme já mencionado, apesar de se intuir que na 

grande maioria das explanações se busca delimitar o que o termo bilinguismo 

define, as próprias interpretações sobre a expressão abrem um leque para as suas 

significações. 

Nesse contexto, no campo investigativo das línguas em contato, depreende-

se que embora se tenha chegado muito longe nas pesquisas, se ter trazido à tona 

descobertas sobre este campo, há ainda muito a se indagar, principalmente pelo fato 

de o bilinguismo abrir margens para uma gama de possibilidades e objeções acerca 

da atuação de uma língua sobre a outra. Tal afirmação pode ser mais bem 

esclarecida, frente ao que nos aponta López (1997), ao explanar que: 

 

 

O bilinguismo ocupa, como cabe supor, um papel de destaque na esfera 
das línguas em contato. E como tal, nos indivíduos, ou nas comunidades 
bilíngues nos encontraremos com fenômenos como: (A) autonomia de 
códigos: quando um bilíngue << ideal >> maneja os dois sistemas das suas 
línguas A e B sem nenhum tipo de interferências [...]. (B) mudança de 
códigos: costuma ocorrer quando um indivíduo bilíngue se vê imerso em 
uma conversação na qual se utilizam duas línguas distintas. (C) tradução: o 
bilíngue é capaz de expressar dois ou mais conteúdos de forma alternativa 
tanto na Língua A como na Língua B (LÓPEZ, 1997 p. 19)14 – Grifos e 
tradução nossos.  

 

 

Como apontado pelo autor supramencionado, o bilinguismo, embora esteja 

interligado a duas línguas distintas, permite a observação que, apesar de o falante 

desempenhar com fluidez a conversação em ambas as línguas, haverá a 

sobreposição de uma sobre a outra, mesmo que seja algo imperceptível ao indivíduo 

e que isso se dê de maneira automática e espontânea. Aliás, o próprio (LÓPEZ, 

1997, p. 19) observa que “se produzem numerosas interferências ou transferências 

de uma língua enquanto o bilinguismo será menos perfeito”. Ou seja: o falante está 

tão seguro da autonomia que tem sobre as línguas nas quais está imerso que de 

modo involuntário acaba por deixar que uma língua se justaponha a outra, de 

maneira tão natural e frequente que passa despercebido por ele. 
 

14 El bilingüismo ocupa, como cabe suponer, un papel destacado en la esfera de las lenguas en con-
tacto. Y como tal, en los individuos o en las comunidades bilingües nos encontraremos con 
fenómeno-nos como: (A): autonomía de códigos: se dice que un bilingüe <<ideal>> maneja los 
sistemas de las dos lenguas A y B sin ningún tipo de interferencias […]. (B): el intercambio de 
códigos: suele ocurrir cuando un individuo bilingüe se ve inmerso en una conversación en la que a la 
vez se utilizan dos lenguas distintas […]. (C): la traducción: el bilingüe es capaz de expresar dos más 
contenidos de forma alternativa tanto en la Lengua A como en la Lengua B. 
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Para ter uma melhor compreensão a respeito desses fenômenos relacionados 

ao bilinguismo, é preciso registrar fatores intrínsecos ao ser humano que contribuem 

para que haja o que o autor aponta como interferências ou transferências entre as 

línguas do indivíduo bilíngue. Assim, tais fatos são definidos como elementos de 

cunho individual e social, de modo que esses aspectos influem no bilinguismo do 

sujeito e compõem o perfil linguístico do falante, frente ao campo das línguas em 

contato. 

O que se classifica como bilinguismo individual está pautado no que compõe 

o indivíduo como um todo, ou seja, são os atos que incidem sobre a comunicação do 

falante, desde fatores psíquicos, geográficos, socioculturais, dentre outros. Nesse 

sentido, (LÓPEZ, 1997, p. 19) apresenta o bilinguismo individual como “o que afeta o 

indivíduo e os condicionamentos psicológicos que incidem sobre ele mesmo”. Ou 

seja: conforme a própria terminologia empregada na sentença, o individual é aquilo 

que é característico de outrem, o que lhe é próprio ou, inerente a alguém, nesse 

caso, seria o que de fato forma a noção que o indivíduo bilíngue tem sobre a 

formação de suas línguas e a maneira como recorre às mesmas. 

Na explanação feita por López (1997) sobre bilinguismo, há uma topicalização 

dividindo os aspectos característicos tanto do bilinguismo individual quanto do social; 

entretanto, por se tratar de pontos que permeiam o campo da subjetividade 

(individual) e do coletivo (social) do indivíduo aprendente de uma LE, é elementar 

que uma explanação sobre os fundamentos que compõem ambas as modalidades 

de bilinguismo do aprendiz: 

 

 

Algumas características que definem o bilinguismo individual em função das 
relações que se estabelecem entre os diferentes fatores que compõem a 
comunicação humana são: a relação entre linguagem e pensamento; grau 
de conhecimento da língua; idade de aquisição; relações de status 
sociocultural das duas línguas; pertencimento e identidade culturais e uso 
linguístico (LÓPEZ, 1997, p. 20.)15 – Tradução nossa. 

 

 

 
15 Algunas características que definen el bilingüismo individual en función de las relaciones que se 
establecen entre los diferentes factores que componen la comunicación humana son: la relación entre 
lenguaje y pensamiento; grado de conocimiento de la lengua; edad de adquisición; relaciones de 
estatus socio-cultural de las dos lenguas; la pertenencia y la identidad culturales y el uso lingüístico.  
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Isso implica no fato de que todo o processo individual apresentado no 

percurso de apreensão de uma LE / L2 é transpassado por elementos da ipseidade 

do indivíduo assujeitado ao meio de ensino-aprendizagem de PLA. Ou seja: os 

aspectos apontados pelo autor reforçam que a maneira como o sujeito conduz a 

percepção e aquisição de uma língua que não seja a sua LM reflete diretamente 

interpelações daquilo que constitui a própria identidade do aprendiz. Logo, tudo o 

que se sabe sobre a L-alvo a priori, a forma como se construiu a assimilação da LE, 

a faixa etária, a relação entre os idiomas em questão, o seu ambiente, em suma, 

todas essas propriedades estão inter-relacionadas ao uso da língua, e desse modo 

caracterizando o bilinguismo individual do sujeito. 

Por outro lado, tem-se também a composição dos traços do bilinguismo 

social, que por sua vez, exemplifica as questões de cunho coletivo, ou seja, os 

elementos integrantes dos processos desencadeados ao longo do percurso histórico 

da humanidade. Esses critérios foram descritos por (LÓPEZ, 1992, p. 22) em nove 

tópicos, de modo que: “Entre as razões que foram apontadas para a existência do 

bilinguismo se destacam as seguintes: ocupação ou colonização; comércio; 

superioridade demográfica; poder e prestígio; expansão e ascendência; educação; 

influência econômica; religião e, os meios de difusão”. Ao trazer tais apontamentos, 

faz-se alusão ao percurso desenhado na história em prol da evolução, o que vai ao 

encontro do caminho traçado pelas línguas. Nesse caso, o do bilinguismo, nota-se 

que desde o momento da ocupação ou colonização a atuação das trocas entre as 

línguas entrou em prática, de modo que, como ele acentua, “o efeito da colonização 

é bem mais duradouro que o da ocupação”; ora, o ato de “colonizar” o outro é visto 

até os dias atuais, pois, ao rechaçar a língua de outrem e lhe impor outra, 

desencadeia um ato colonizador e etnocentrista. Com isso, todos os outros tópicos 

destacados por López (1997) sobre o bilinguismo social fazem o percurso da 

interação entre os idiomas que perpassam o campo linguístico do indivíduo até a 

atualidade, através da propagação idiomática pelos meios de comunicação.  

Ao se atentar para os parâmetros basilares do bilinguismo social, torna-se 

possível chegar à ilação de que a cronografia desses elementos segue exatamente 

os movimentos que se deflagraram nos meandros da história humana. Os resultados 

provenientes de encontros linguísticos refletiram de modo irrefragável a construção 

do que se tem, em termos linguageiros. Em suma, um indivíduo que em sua 

totalidade é identificado pelo bilinguismo individual e social transcende o simples fato 
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de desempenhar a comunicação entre ambos os idiomas. Ou conforme observa 

(CUNHA, 2007, p. 14): “o que define esses indivíduos como bilíngues é que a 

interação deles com o mundo se faz por meio duas ou mais línguas”. O que por sua 

vez, pode-se interpretar como uma conjuntura de integralização com o meio, a visão 

que se tem sobre as coisas, situações e pessoas, sob a ótica das línguas que as 

compõem.  

Por conseguinte, ao fazer uma explanação do bilinguismo dentro da vertente 

que se trabalha nesta dissertação, volta-se para o feito do contato entre o português 

e o espanhol que são inerentes ao desenvolvimento do ensino-aprendizagem de 

ambas as línguas pelo hispanofalante aprendiz de PLA. Todavia, um sujeito que 

reside em um território alheio ao seu obviamente tende a aprender a língua nativa do 

país para o qual emigrou, em consonância aos moldes arraigados da LM desse 

falante estrangeiro. Logo, trabalhar o bilinguismo no contexto empregado nesta 

dissertação aponta para o fato de coexistência entre o espanhol que a L1 do 

aprendiz e o português, L-Alvo de aprendiz de PLA que finda por desenvolver os 

dois idiomas, tornando-se bilíngue. 

 

 

2.2.2. Interlíngua 

 

 

É importante pontuar que ao se fazer referência à interlíngua considere-se 

que o cerne da questão aqui abordada está na língua de transição (entre o 

português e o espanhol), definida como portunhol e que é utilizada tanto por 

hispanofalantes quanto por falantes do português. Ou seja: os indivíduos que 

buscam uma língua adicional de ambas as nacionalidades, a qual auxilia no 

processo comunicacional entre um e outro idioma, até que se atinja certo grau de 

conhecimento sobre o sistema linguístico da língua-alvo, o PLA. Entretanto, 

considere-se que ao se referenciar sobre a interlíngua portunhol, a atenção esteja 

voltada para o sujeito hispanofalante aprendiz da língua portuguesa. 

Para um maior entendimento sobre a significação do termo, o Instituto 

Cervantes (1997-2021) traz uma importante definição sobre a interlíngua disposta 

em seu Dicionário de términos de ELE (Espanhol como Língua Estrangeira): 
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Entende-se por interlíngua o sistema linguístico do estudante de uma 
segunda língua ou língua estrangeira em cada um dos sucessivos estágios 
de aquisição pelos quais passa no seu processo de aprendizagem. 
O termo foi cunhado por L. Selinker (1969,1972). No entanto, o primeiro a 
discutir o conceito foi S.P. Corder (1967), que estabeleceu as bases para a 
investigação do modelo de análise de erro. O conceito recebeu também 
outros nomes: competência transitória (S. P. Corder, 1967), dialeto 
idiossincrático (S. P. Corder, 1971), sistema aproximativo (W. Nemser, 
1971), sistema intermediário (R. Porquier, 1975). 
O sistema da interlíngua é caracterizado por: 

● Ser um sistema individual, próprio de cada aluno;  
● Mediar entre o sistema de língua materna e o da língua-alvo do aluno;  
● Ser autônomo, seguir suas próprias regras;  
● Ser sistemático e, por sua vez, variável; sistemático, na medida em que 

possua um conjunto coerente de regras; e variável, uma vez que essas 
regras não são constantes em alguns fenômenos;  

● Ser permeável ao input, e, portanto, capaz de sofrer sucessivas 
reestruturações para dar lugar ao estágio seguinte;  

● Estar em constante evolução, visto que se constitui de sucessivas 
etapas de aproximação à língua-alvo. 

O conceito da variabilidade da interlíngua deu origem a numerosos estudos. 
Em termos gerais, a bibliografia existente sobre o assunto distingue entre 
variação sistemática e variação livre. A variação sistemática é produzida 
como resultado da influência de fatores externos relacionados com o 
contexto linguístico, situacional e psicolinguístico. Por outro lado, a variação 
livre ocorre quando o aluno faz um uso não sistemático e arbitrário de duas 
ou mais formas em um mesmo contexto discursivo, e tais formas 
desempenham a mesma função e são usadas em tarefas que requerem as 
mesmas condições de processamento16 – Tradução nossa. 

 

 

Portanto, em se tratando de interlíngua, há de se considerar que este termo 

em específico está intrinsecamente ligado ao falante que tem o propósito de 

aprender uma nova língua, com a qual não teve contato nem conhecimento. Posto 

isto, pode-se definir a interlíngua como o entremeio entre a língua materna e a 

língua-alvo. O que pode ser interpretado também como a interface de comunicação 

adotada pelo aprendiz no processo de aquisição de uma segunda língua, quando o 

falante ainda não tem o domínio sobre o uso da LA. Assim, faz-se uso efetivo da 

língua (interferências, de acordo com a linguística), transferências da LM ou até 

como a soma do que foi aprendido pelo aprendiz, relacionada ao ensino da segunda 

língua, com as interferências da LM. 

 

 

Outro fenômeno de envergadura importantíssima é a interlíngua, que é o 
reflexo da sistematização linguística na competência do aprendiz no 

 
16 Vide Interlíngua em: Centro Virtual Cervantes (CVC). Diccionario de términos clave de ELE. – 
Disponível em: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/interlengua.htm 
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momento determinado em que faz generalizações e comete erros sintáticos. 
Ao mesmo tempo a interlíngua é uma norma pouco estável, a qual vai 
mudando quando o estudante avança até o domínio da língua estudada 
(SÖHRMAN, 2007, p. 17)17 – Tradução nossa.  

 

 

Fica, pois, evidente que a interlíngua de fato muito tem a ver com a linguagem 

em formação do falante, aprendiz de uma língua adicional, podendo ser definida 

como ato de transição desempenhado pelo indivíduo no processo de aprendizagem 

da nova língua. E isso é típico da incorporação de elementos inerentes à língua – 

vocabulário, pronúncia etc. –, que influenciam nessas bases estruturais da fala, ou 

seja, traços característicos da interferência da LM do falante. 

Assim sendo, subentende-se que a interlíngua vai além das explanações já 

expressas, uma vez que, tal como o bilinguismo, ela abre margem para uma gama 

de interpretações a respeito de como se sucede o processo de aquisição de uma 

língua estrangeira por um falante. E, isto, em meio a segmentos relativos às 

interferências ou transferências da língua materna do aprendiz, que por sua vez se 

concretizam em erros frequentes e associados à assimilação da língua de transição, 

de modo a transformar esses equívocos ou trocas entre ambas em um problema 

denominado fossilização. 

Sobre esta terminologia, uma importante contribuição que pode ser também 

explicada por meio da definição dada pelo Instituto Cervantes (1997-2021), em seu 

“Diccionário de Términos de ELE (Espanhol como Língua Estrangeira): 

 

 

Fossilização é o fenômeno linguístico que faz com que o aprendente 
mantenha em sua interlíngua, de maneira inconsciente e permanente, 
traços alheios à língua-alvo relacionados com a gramática, pronúncia, 
léxico, a fala ou outros aspectos comunicativos. É amplamente aceito que 
este processo é exatamente a causa pela qual os alunos, em geral, não 
consigam atingir o mesmo nível de competência (comunicativa) que um 
falante nativo. 
L. Selinker e J.T. Lamendella (1978) chegaram à conclusão que 
provavelmente não existe um único fator responsável pelo processo de 
fossilização. Diferentes estudos corroboram para esta ideia ao constatar 
que os fatores de aprendizagem, tanto ambientais como pessoais, 
desempenham um papel-chave. Algumas das possíveis causas que foram 

 
17 Otro fenómeno de envergadura importantísima es la interlingua, que es el reflejo de la 
sistematización lingüística en la competencia del aprendiz en el momento determinado en que se 
hace generalizaciones y comete errores sintácticos. Al mismo tiempo la interlingua es una norma 
poco estable, la cual va cambiando cuando el estudiante avanza hacia el dominio de la lengua 
estudiada.  
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identificadas são as seguintes: transferência linguística (da primeira língua 
ou de outras segundas línguas); idade; a falta de desejo de aculturação; 
pressão comunicativa; a falta de oportunidades de aprender e o tipo de 
feedback que o aluno recebe quando emprega a segunda língua18 – 
Tradução nossa. 

 

 

Diante de tal afirmativa, pode-se entender que a fossilização, grosso modo, 

nada mais é que a solidificação de um hábito de fala – falhas provenientes da má 

interpretação, ou mau uso da língua estrangeira –, que acaba se concretizando no 

ato de falar ou escrever do aprendiz, se perpetuando na comunicação do indivíduo 

de modo a ser difícil a correção.  

Esse e outros fenômenos presentes na atuação comunicativa de aprendizes 

de uma língua estrangeira adicional serão abordados posteriormente, conforme o 

desenvolvimento da tessitura relaciona aos elementos que permeiam a interlíngua e 

caracterizam tanto a língua oral – que fique claro: ao apontar para esta expressão se 

considere que a língua oral é a que o aprendiz almeja adquirir – quanto à língua 

escrita. Esses fatores conforme citados – interferência, transferência e fossilização – 

são fáceis de identificar principalmente em produções escritas de indivíduos 

hispanofalantes em processo de aprendizagem de uma segunda língua, no caso, o 

português.  

É possível identificar um falante nativo da LA pelo fato de haver traços 

característicos da interlíngua do aprendiz, uma vez que, como se está em processo 

de aprendizagem, a incidência de hábitos inerentes ao seu ato de fala. Ou seja: 

pode-se notar que um dos mais notáveis problemas na comunicação (oral ou 

escrita) de hispanofalantes se dá através de interferências recorrentes da má 

interpretação de palavras, contextos e equívocos causados pelos falsos cognatos, 

pelas similitudes com a LM, bem como pelos vícios da interlíngua que caracterizam 

a fossilização; tais impasses estão entre os principais que ocorrem no contato com a 

língua-alvo do falante.  

Isso acontece na grande maioria dos casos de aprendizagem da língua 

portuguesa por hispanofalantes, pois há similaridades em ambos os idiomas, com a 

pronunciação ligeiramente diferente, o que erroneamente dá ao aprendiz uma falsa 

segurança. E, isto, em especial, aos estudantes iniciantes, pois se supõe que a 

 
18 Vide Fosilización em: Centro Virtual Cervantes (CVC). Diccionario de términos clave de ELE. – 
Disponível em: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/fosilizacion.htm 
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semelhança entre alguns verbos, bem como os falsos cognatos, o emprego desses 

signos seria correspondente nas duas línguas. Isso não deve ser perpetuado, pois, 

como se sabe, até mesmo as palavras que são idênticas em ambos os idiomas se 

diferem seja na pronúncia, na conjugação e consequentemente no significado. 

Assim, fazer uma análise sucinta sobre algumas das dificuldades mais estão 

presentes no cotidiano de um aprendente de L2 tem a ver com a ascendência da 

interlíngua, que apesar de não apresentar uma forma fixa – pois a língua é maleável 

e instável – pode ser descrita conforme a variação e a veemência com que se coloca 

diante do processo de aprendizagem. E, também, pelo nível de conhecimento que o 

aluno detém, bem como com o grau de dificuldade que este apresente. 

Dessa maneira, direciona-se a um paradoxo que permeia a aprendizagem de 

um novo idioma e a interferência da LM do falante, conforme o que tratamos neste 

tópico, a interlíngua. Isso se dá por inúmeras razões inerentes a esse processo de 

aprendizagem do novo idioma; o que foi citado como parte desse processo de 

aquisição da LA do aprendiz, relativo à transferência, interferência e fossilização. 

O primeiro fenômeno, conforme já abordado na explanação sobre o modelo 

de análise contrastiva, está relacionado ao meio pelo qual o aprendiz de uma LE usa 

as técnicas e conhecimentos que detém de sua LM ou de qualquer outra língua que 

tenha um conhecimento prévio, no ato de produzir e decifrar as mensagens da L2. 

Por outro lado, a interferência é a transferência negativa, ou seja, quando os 

conhecimentos da L1 do falante acabam causando confusão ao se fazer os 

empréstimos de sua língua base, acarretando prejuízos na aprendizagem do aluno. 

Por fim, a fossilização se relaciona às cristalizações ou erros recorrentes que 

acabam fazendo o aprendiz de LE regredir em sua aprendizagem. Isso decorre da 

adoção de regras da LM do falante que acabam sendo transportadas para a L-alvo, 

fazendo com que o aprendiz, por usar automaticamente tais estruturas, não seja 

capaz de diferenciar as regras de um sistema linguístico de outro, o que o estaciona 

na curva da aprendizagem de uma nova língua.  

Na temática interlíngua quanto à influência exercida pelo fenômeno da 

transferência, Robles (2016) faz uma importante colocação: 

 

 

A transferência linguística acontece quando as regras e subsistemas, 
desenvolvidos na interlíngua procedem da LM. Enquanto na transferência 
de instrução essas regras e subsistemas são o resultado de processos de 
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instrução ou ensino. Se essas regras sucedem da aproximação do aluno 
com o material de estudo, trata-se do processo de estratégias de 
aprendizagem, e se resultam da aproximação do aluno com a língua, para 
se comunicar com falantes da LE, trata-se das estratégias de comunicação. 
Finalmente, quando acontece uma hipergeneralização, ou seja, quando se 
toma uma regra específica para generalizar casos de outras regras 
semelhantes linguisticamente da LE, trata-se do processo de 
hipergeneralização do material linguístico da LE.  
Do mesmo modo, a interlíngua é conhecida como o “sistema aproximado”. 
Trata-se de um sistema linguístico utilizado pelo aprendiz, durante seu 
processo de aprendizagem de uma LE. O falante recorre a esse sistema 
aproximado para se exprimir na língua meta (ROBLES, 2016, p. 44). 

 

 

Diante das afirmações da autora, infere-se, que a composição elementar do 

que se apresenta no tocante à interlíngua, está interligada às etapas observadas 

dentro do contexto de “experimentação” entre as línguas que são postas em contato 

no decurso da aprendizagem de uma língua estrangeira (PLA). Logo, a percepção 

de transferência pode ser observada por dois ângulos: o da linguística e a de 

instrução, sendo que a primeira está relacionada aos “moldes”, ou, regras e 

subsistemas da LM que se apresentam na prática da IL, já a segunda, está voltada 

para a decorrência das formas de ensino que são aplicadas as regras e 

subsistemas. Os tópicos sobre as estratégias de aprendizagem, estratégias de 

comunicação e hipergeneralização também fazem parte do processo de 

aprendizagem de PLA, ao qual, o indivíduo hispanofalante se submete, sendo que 

esses elementos pontuados por Robles (2016), são apresentados na IL, de modo 

que sua flexibilização permeia ambos os idiomas da LE e LM, não sendo possível 

estabelecer uma constância ou padronização gramatical, já que suas interfaces se 

moldam conforme o trajeto de aprendizado do aluno frente à L-alvo. 

Seguindo a vertente sobre as questões que são pertinentes ao âmbito 

linguístico, os autores René Appel e Pieter Muysken falam a respeito das línguas em 

contato, frente ao contexto da interlíngua: 

 

 

Todos os temas básicos do estudo sociolinguístico nas chamadas 
comunidades monolíngues, reaparecem ampliados no estudo do contato de 
línguas: a alternância de estilo, a troca linguística, a eleição e o repertório 
linguístico, as atitudes e talvez a variação. Tanto as tendências próprias de 
nossa percepção cultural e próprias da linguística apoiaram o estudo das 
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línguas em contato por meio de diferentes19 (APPEL e MUYSKEN 1996, 
p.14) – Tradução nossa. 

 

 

Dessa forma, é perceptível que as questões concernentes a todo o enredo 

das línguas em contato, que engloba, por conseguinte, o bilinguismo, a interlíngua e 

a aprendizagem de uma língua estrangeira, estão muito além de questões 

puramente linguísticas. De maneira que, para aprender de fato uma língua, é preciso 

buscar imergir nos aspectos que compõem o todo de um idioma, começando pela 

cultura, pessoas, sistema linguístico etc. e, com isso, levar em consideração a 

percepção sobre esta experiência, para que esses elementos possam ser agregados 

a sua própria concepção e, assim, tornar a aprendizagem ainda mais produtiva. 

 

 

2.3. CONCEITO DE LÍNGUA MATERNA 

 

 

A conceituação de língua materna, como a própria palavra diz, está ligada à 

primeira língua, aquela que foi adquirida na primeira infância, qual seja, a que se 

aprende sumariamente assim que se desenvolve a capacidade da fala. Certamente, 

a base da racionalidade em termos linguageiros é montada pela desenvoltura 

adquirida por meio da LM, logo, a sua formação se resume ao conjunto de 

elementos originais que compõem a psique humana e a forma em que o indivíduo 

externa a sua visão de mundo por meio da língua nativa em que foi constituído.  

Com isso, o intuito em se apresentar sucintamente LM vai ao encontro das 

inúmeras referências encontradas nesta pesquisa, já que muito se fala das 

interferências da LM nas produções escritas dos hispanofalantes. Para que se 

entenda melhor o que de fato significa LM no contexto trabalhado, é fundamental 

que se discorra sobre este tópico: que as bases linguísticas a que o aprendente 

recorre estão fincadas na língua espanhola. Conforme ressalta Silva a respeito do 

contato com a primeira língua do indivíduo: 

 

 
19 Todos los temas básicos del estudio sociolingüístico en las llamadas comunidades monolingües 
reaparecen ampliados en el estudio del contacto de lenguas: la alternancia de estilo, el cambio 
lingüístico, la elección y el reportorio lingüístico, las actitudes y quizás la variación. Tanto las 
tendencias propias de nuestra percepción cultural y propias de la lingüística han apoyado el estudio 
de las lenguas en contacto desde diferentes perspectivas. 
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O ser humano é capaz de aprender uma língua em qualquer fase de sua 
vida, principalmente quando é criança, pois nessa fase somos mais 
receptivos diante da aprendizagem do conhecimento. Ao contrário do que 
estamos acostumados, a primeira língua que aprendemos não é nossa, a 
língua materna (SILVA, 2019, p. 39). 

 

 

Quanto à noção simplista que se tem sobre a definição de LM, reflete: 

 

 

Língua materna é a língua que aprendemos primeiro em casa através dos 
pais e a língua falada na comunidade em que vivemos. Mas algo que vem 
de encontro com isso é que a língua dos nossos pais nem sempre é a 
mesma falada no ambiente que estamos inseridos, se o indivíduo se 
encontra nessa posição ele aprenderá duas línguas e passará a ter mais de 
uma primeira língua (L1). Devemos levar em consideração a língua da mãe, 
do pai, as dos demais familiares, a da comunidade, a do dia a dia, a 
predominante na sociedade, a que ele domina melhor e sente mais à 
vontade. De uma forma geral, só podemos caracterizar a (LM) por meio 
desses fatores que são decisivos para defini-la (SILVA, 2019, p. 39). 

 

 

O que se caracteriza como a LM do indivíduo é a língua adquirida na primeira 

infância do sujeito, a que é partícipe na construção física e mental do ser humano. 

Sim, pois ela está arraigada à totalidade daquilo que compõe e define a identidade 

daquele que está exposto ao contato com essa língua e que, adotando os valores 

(linguísticos, sociais e pessoais), transfere para o seu ato de fala, por meio da LM, a 

sua visão de mundo. 

Ainda sobre a concepção de língua materna, traz-se o apoio teórico de 

Spinassé (2006) acerca da visão quanto ao que representa a LM: 

 

 

É tratado, pela maioria dos autores, como uma denominação um tanto 
óbvia. Esse deve ser realmente de mais fácil denominação que os outros, 
porém pouco se encontram definições para o termo. 
[...] Essa definição é um tanto antiga e, por isso, cheia de lacunas, mas 
apresenta dois fatores importantes: a justaposição com o conceito “Primeira 
Língua” e o fator identitário que carrega – a pessoa se identifica de alguma 
forma com a Língua Materna. A aquisição da Primeira Língua, ou da Língua 
Materna, é uma parte integrante da formação do conhecimento de mundo 
do indivíduo, pois junto à competência lingüística se adquirem também os 
valores pessoais e sociais. A Língua Materna caracteriza, geralmente, a 
origem e é usada, na maioria das vezes, no dia-a-dia. 
A Língua Materna, ou a Primeira Língua (L1) não é, necessariamente, a 
língua da mãe, nem a primeira língua que se aprende. Tão pouco trata-se 
de apenas uma língua. Normalmente é a língua que aprendemos primeiro e 
em casa, através dos pais, e também é freqüentemente a língua da 
comunidade. Entretanto, muitos outros aspectos lingüísticos e não-
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lingüísticos estão ligados à definição. A língua dos pais pode não ser a 
língua da comunidade, e, ao aprender as duas, o indivíduo passa a ter mais 
de uma L1 (caso de bilingüismo). Uma criança pode, portanto, adquirir uma 
língua que não é falada em casa, e ambas valem como L1 (SPINASSÉ, 
2006, p. 4-5). 

 

 

Resumindo, a LM não pode ser reduzida à partilha de uma língua comum à 

comunidade de fala da qual o indivíduo faz parte. Na verdade, ela está interligada às 

competências linguísticas, aos valores que se adquirem no seio do lar, àquela que 

se aprende com os pais e que é a base comum da sua comunidade de fala. Por 

outro lado, a LM não pode ser entendida como uma única língua, de modo que o 

sujeito pode estar exposto a duas línguas ao mesmo tempo, ser um bilíngue, pois 

tanto uma quanto a outra tem o mesmo peso de uma língua nativa. 

Então, sempre que houver a menção de LM nesta pesquisa, o significado está 

ligado ao sistema linguístico do aluno hispanofalante, já que o português é a LE que 

este indivíduo está se sujeitando a aprender. Logo, a língua portuguesa não será 

remetida ao contexto de LM, por ser o objetivo a ser alcançado no processo de 

ensino-aprendizagem, ou, como foi definido, a L-alvo do aprendiz. Efetivamente, o 

conceito de língua materna está relacionado ao espanhol que é a base linguística 

dos hispanofalantes aprendizes da língua portuguesa que, nesse caso, assume o 

posto de língua estrangeira. 

Pelo fato de a LE (o português) e a LM (o espanhol do aprendiz) estarem 

próximos linguisticamente e de serem oriundas da família das línguas românicas, 

apresentam-se a seguir apontamentos voltados a essa temática. 

 

 

2.4. A PROXIMIDADE DO PORTUGUÊS E ESPANHOL  

 

 

Conforme explanações a respeito da migração dos hispanofalantes para o 

Brasil, nesta subseção a análise se volta para a proximidade entre essas duas 

línguas românicas, o que gera discussões a respeito de sua aplicabilidade entre 

ambos os falantes, com as similitudes que possibilitam a troca de informações em 

um contexto comunicativo. O que de acordo com as ponderações dos autores Silva 

e Costa (2020): 
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[...] Aos novos contornos que os fluxos migratórios e seus agenciamentos 
foram ganhando e às necessidades de comunicação e intercâmbio 
linguístico-cultural que se impuseram à Língua Portuguesa a partir de então. 
Diante desse quadro, pode-se dizer que o Português assumiu um caráter 
mais pluricêntrico (Oliveira, 2015) e atuante em um cenário (re)configurado 
e (res)significado pela ampliação, principalmente, do público (SILVA; 
COSTA, 2020, p. 126). 

 

 

Em razão do expressivo número de deslocamentos geográficos devido às 

migrações, a necessidade das trocas linguísticas é, deveras, indispensável. Com 

isso, a língua portuguesa acabou ganhando um papel macro, em razão da 

proximidade entre os sistemas linguageiros das línguas românicas. Assim, o acesso 

à aprendizagem do português foi ganhando novos adeptos estrangeiros, razão pela 

qual o ensino sobre a língua materna do Brasil aos novos aprendizes do idioma se 

liga ao contexto migracional, ou seja, às necessidades de comunicação de seu 

público-alvo. Obviamente, as questões que envolvem o cenário linguístico-cultural 

hão de ser incorporadas ou, pelo menos, serem consideradas pela modalidade de 

ensino, uma vez que se trata do contato de duas línguas próximas e trabalhar suas 

semelhanças e diferenças no âmbito da aprendizagem eleva o nível 

sociolinguístico/cultural. 

Quanto às ingerências do espanhol e do portunhol na linguagem escrita 

desses sujeitos hispanofalantes, acaba-se exigindo desses cidadãos a 

aprendizagem das regras básicas, aos que buscam lançar-se no mercado de 

trabalho brasileiro, afinal, é desejável que se conheça o código linguístico em uso 

para que não haja ruídos na troca de informações. 

Para melhor compreensão da relação entre esses dois idiomas, Guedes 

(2017) traz uma contribuição sobre este assunto, mas ressalte-se inicialmente que a 

comparação apontada pela autora refere-se ao português de Portugal que também é 

inerente ao tronco das línguas românicas: 

 

 

Portugal e Espanha, até certa altura partilharam uma história e um percurso 
comum, desse modo, partilharam também línguas que estão na base do 
Português Europeu e do Espanhol Peninsular. Devemos ter em conta que, 
tendo tido uma origem comum, mas tendo sofrido caminhos e evoluções 
diferentes, as duas línguas aproximam-se e afastam-se ao mesmo tempo, 
dando assim origem a zonas de língua comum e outras com diferenças 
acentuadas. 
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É natural, devido à história e origem comum que haja uma grande 
semelhança entre as línguas e os dialetos peninsulares na atualidade. As 
línguas peninsulares atuais, à exceção do vasco, possuem grandes 
semelhanças, o que facilita a compreensão entre os falantes de um modo 
geral (GUEDES, 2017, p. 18). 

 

 

Significa que por serem línguas do mesmo tronco linguístico e derivadas no 

latim, há uma gama de vocábulos correspondentes, o que acaba por facilitar a 

compreensão mútua entre ambos os falantes. Tal afirmativa é fundamentada pelo 

que aponta (GRELO, 2012, p. 23): “essas semelhanças entre as línguas cognatas 

contribuirão para que qualquer um dos usuários das línguas compreenda – mesmo 

que parcialmente – o que se pretende transmitir na outra”20, denotando a promoção 

de entendimento de um idioma a outro, pois, na ocasião em que ambos os falantes 

detêm pouco ou nenhum conhecimento didático ou pragmático sobre a língua do 

outro – português/espanhol –, por meio das semelhanças idiomáticas e associações 

inerentes à gramática universal, é possível compreender o que o outro transmite. 

A propósito, embora o que se postula ao longo deste trabalho de pesquisa 

seja o caminho inverso – o PLA para hispanofalantes –, o que os autores trazem em 

suas assertivas vai de encontro ao que aqui se aborda: 

 

 

[...] sendo o espanhol e o português línguas tão parecidas, tão irmãs, é 
evidente que não se pode ensinar o espanhol aos brasileiros seguindo os 
mesmos esquemas e o mesmo ritmo que se usa para ensinar lhes ensinar o 
inglês ou o francês. Pode-se deduzir que diante do exposto, há uma 
imperiosa necessidade de levar em conta as questões metodológicas 
específicas no processo de ensino-aprendizagem do espanhol para falantes 
do português Andrade, 1993, p. 14, apud GRELO, 2012, p. 23)21 – Tradução 
nossa. 

 

 

Embora haja tanta proximidade entre essas línguas românicas, os meios que 

cada falante não nativo de uma língua irá aprender dependerão de métodos de 

 
20 Estos parecidos entre lenguas cognatas contribuirán a que sea fácil para cualquiera de los usuarios 
de cada una de ellas, comprender – al menos de la forma parcial – lo que se pretende transmitir en la 
otra (GRELO, 2012, p. 23). 
21 [...] siendo el español y el portugués lenguas tan parecidas, tan hermanas, es más que evidente 
que no se puede enseñar el español a brasileños siguiendo los mismos esquemas y el mismo ritmo 
que se usa para enseñarles el inglés o el francés. Se puede deducir de lo expuesto que hay una 
imperiosa necesidad de tener en cuenta las cuestiones metodológicas específicas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje del español por hablantes de portugués.  

 



64 
 

 

aprendizagem diferentes daqueles que se usaria para ensinar a um falante da língua 

A ou B, ou seja, para que seja possível ensinar o português como língua adicional 

para um hispanofalante, a metodologia a ser empregada terá um ritmo e fará uso de 

meios diferenciados para se ensinar, pois a questão das similaridades idiomáticas 

requer um pouco mais de atenção para que a aprendizagem possa se dar 

eficientemente.  

Assim sendo, ao iniciar-se o estudo das interferências da LM na produção 

escrita de alunos falantes do espanhol e aprendizes da língua portuguesa (do 

Brasil), é preciso analisar a relação entre essas duas línguas próximas quanto ao 

que elas se assemelham e se distanciam, bem como a visão que a maioria dos 

aprendentes do PLA tem sobre a aprendizagem do idioma.  

Português e espanhol são línguas cognatas, ou seja, são pertencentes à 

mesma família e dispõem de muitas estruturas correspondentes entre ambas. Isso 

faz com que se crie uma falsa impressão de que por serem línguas tão aproximadas, 

e ocorrerem nuances que por vezes passam despercebidas, dada sua similaridade 

entre os dois idiomas, é comum entre os falantes de ambos, que há certa facilidade 

em se aprender sobre a língua afim. 

Para ilustrar a questão das línguas cognatas, no texto “Eu não falo 

português”, Daniel Samper Pizano (1986), em tom bem-humorado, reflete sobre o 

que leva os hispanofalantes a pensar que por haver tamanha similitude nos dois 

idiomas aprender a língua portuguesa se daria de forma fluida, rápida e sem maiores 

dificuldades, haja vista a ocorrência de diversas paridades semânticas e fonéticas. 

 

 

A diferença da maioria das pessoas que entendem idiomas, mas não os 
falam, assim como acontece comigo em relação ao português, já que falo, 
mas não o entendo. Quer dizer, aprendi a música, mas me falta a letra. Eu 
pensei que espanhol e português se pareciam tanto que não precisava ter 
aulas. 
[...] Norma, diga-me a verdade. Sendo o português um dialeto derivado do 
espanhol, você acredita que eu preciso ter aulas de português? (PIZANO, 
1986, p. 109)22 – Tradução nossa.  

 

 

 
22 A diferencia de la mayoría de las personas que entienden idiomas, pero no los hablan, a mí me 
sucede con el portugués, que lo hablo, pero no lo entiendo. Es decir, aprendí la música, pero me falta 
la letra. Yo pensé que español y portugués se parecían tanto que no precisaba tomar clases. 
[…] Norma, dime la verdad. ¿Siendo el portugués un dialecto derivado del español tú crees que 
necesito tomar clases de portugués?  
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É evidente que, sendo as línguas românicas análogas entre si, com as 

sucessões de correspondências de um idioma a outro, isso acaba por trazer o 

falante de uma LE ao campo de aprendizagem da língua portuguesa com a 

impressão de que será muito fácil apreender e o aprendizado ocorrerá com maior 

fluidez. É justamente nesse ponto que acontecem as maiores frustrações em relação 

ao hispanofalante que está aprendendo o português; o fato de haver palavras 

correspondentes (homófonas, homógrafas e homônimas) da língua materna para 

língua estrangeira que se almeja estudar pode ser de grande valia, mas também 

gerar certa confusão. 

Isto é evidenciado nas afirmações de Pizano (1986), que segue explanando: 

 

 

Eu acreditava que o português era o idioma mais fácil do mundo. Mas a 
primeira lição que tirei é que é justamente isso que é perigoso, crer que se 
trata tão somente de um espanhol “desossado”. Escritório não quer dizer 
escritorio, e sim oficina, por outro lado, oficina quer dizer taller e talher 
significa cubiertos de mesa. Eu não me atrevi a perguntar à Norma como se 
diz escritório (nossa tradicional escrivaninha de gavetas[...]); mas ela como 
inteligente que é, adivinhou em meus olhos aterrorizados. “Escritorio” se diz 
“escrivaninha”, observou Norma. Escreve niña? Comentei desconcertado. 
“Assim chamamos as secretárias”. Norma sorriu com benevolência 
(PIZANO, 1986, p. 109)23  – Tradução nossa. 

 

 

Diante de tal assertiva do autor, observa-se, pois, que os falsos cognatos são 

motivo de confusão e dificultam um pouco mais a apreensão do PLA entre os 

aprendizes estrangeiros, conforme comprovado pelo escritor, dado seu contato e 

interesse em desenvolver melhor suas habilidades de fala e escrita em consonância 

ao idioma em questão. 

Embora o autor aborde a temática de uma maneira bem-humorada, chegando 

a ser cômico, traz à tona a finalidade de desmistificar a forma entre singela e 

proximal entre essas línguas irmãs, pois isso acarreta a falsa noção (PIZANO, 1986) 

 
23 Yo creía que el portugués era el idioma más facil del mundo. Pero la primera lección que saqué es 
que resulta peligroso justamente por lo que uno cree que se trata tan solo de español 
deshuesado. Escritório no quiere decir escritorio, sino oficina, en cambio, oficina quiere decir taller; 
y talher significa cubiertos de mesa. No me atrevía a preguntar a Norma cómo se dice 
escritorio (nuestro tradicional escritorio de cajones y bade, en el caso de gerentes de medio pelo); 
pero ella que es tan inteligente, lo adivinó en mis ojos aterrados. “Escritorio” se 
dice “escrivaninha”. Observó Norma ¿Escriba niña? Comenté desconcertado. “Así le decimos a las 
secretarias”. Norma sonrió con benevolência.   
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de que o português é um espanhol desossado, dando a entender que seria um 

dialeto ou variação linguística. Notoriamente, tal forma de pensamento é descartada, 

pois, embora as línguas latinas tenham as mesmas matrizes, cada idioma tomou 

rumo diferente, se interligando a outros elementos e tendo sua base modificada. Por 

esse motivo, não há como sustentar a ideia de que aprender uma nova língua (muito 

embora seja derivada do mesmo tronco linguístico que a LM de quem quer aprender 

uma LE) seja tarefa fácil, pois o sistema linguístico que a rege não é compatível ou, 

mesmo, equiparado às demais línguas. 

Discrepâncias entre as similitudes dos idiomas português e espanhol, no 

contexto de sala de aula, para aqueles que pretendem aprender a língua em sua 

completude – estudando a gramática, as funções, aplicações etc. – tendem a causar 

embaraço na compreensão. Por certo, o caminho rumo à fluidez na língua 

portuguesa é cheio de percalços devido à grande gama de regras que compõem o 

sistema linguístico brasileiro, o que dificulta até mesmo para os falantes nativos da 

língua. 

Deste modo, entende-se que para que essas dificuldades em relação ao 

contato e aprendizagem da LP sejam recebidas com menos impacto pelos 

aprendizes, o uso efetivo e pragmático do preceito da Intercompreensão é relevante 

no panorama que se apresenta das línguas que se entrecruzam neste movimento de 

imersão sociolinguístico dos (i)migrantes hispanofalantes. 

É de suma importância salientar a ação da oralidade na escrita, embora nesta 

pesquisa não se tenha abordado os aspectos orais do contato entre português e 

espanhol, ao pontuar sobre a proximidade dessas duas línguas e a promoção da 

alteridade linguística por meio da intercompreensão quanto às interações 

comunicacionais no espaço de ensino-aprendizagem de uma LE. Nesse ponto, é 

relevante conceituar a linguagem, pois é nela que estão as bases construtivas para 

a escrita. 

Para o entendimento quanto ao movimento da escrita que parte da fala, é 

conveniente prestar atenção à advertência de Atanaka (2017): 

 

 

Sabe-se que toda língua se caracteriza em uma realidade oral e que, além 
disso, esta é historicamente anterior à escrita. A oralidade é, em princípio, 
um processo natural de comunicação linguística, pois pode ser 
caracterizada como origem e berço da cultura popular; já a língua escrita 
mantém o seu prestígio sobre a língua oral porque representa padrões 
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sociais e culturais que têm no sistema educacional e na organização jurídica 
da sociedade um dos seus instrumentos de manutenção e reprodução; o 
que justifica a tradição de estudo e ensino da língua escrita, o que evidencia 
a ausência de uma dinâmica que permita aos estudantes verbalizar sua 
leitura de mundo e experiência de vida (ATANAKA, 2017, p.34).  

 

 

Diante da assertiva da estudiosa, entende-se que embora a oralidade 

anteceda o registro da escrita, o prestígio social é dado à linguagem escrita, por 

conta de seus parâmetros normativos que regem as estruturas gramaticais das 

sociedades. Em que pese ser reconhecido o caráter mutável e flexível da língua 

falada, tendo-se como resultados as variações linguísticas, a evidência da oralidade 

só ganha destaque quando está de acordo com a norma gramatical, pois o que não 

é condizente com os padrões estabelecidos é encarado apenas como variante da 

língua escrita. 

Complementando a exposição desse movimento linguístico da oralidade para 

a escrita, Castilho (1990) e Marcuschi (1996) observam que: 

 

 

Ora, a língua oral se constitui num excelente ponto de partida para o 
desenvolvimento das reflexões sobre a língua, por se tratar de um 
fenômeno 'mais próximo' do educando, e por entreter com a língua escrita 
interessantes relações (...). Sem dúvida, a língua escrita, aí incluída a língua 
literária, continuará a ser o objetivo da escola, mas vejo isto como um ponto 
de chegada. 
[...] Um outro aspecto central na justificativa do tratamento da oralidade é a 
estreita relação entre o desenvolvimento da fala e a aquisição da escrita em 
sociedades como a nossa. Observando mais de perto a situação, nota-se 
que assim como a língua é adquirida com o próprio processo de 
socialização, a escrita vai sendo adquirida também ao longo desse 
processo e não simplesmente na atividade formal da escola. (CASTILHO, 
1990, p. 110 apud MARCUSCHI, 1996, p. 4).     

 

 

Frente ao afirmado pelos autores, evidencia-se que as línguas orais e escritas 

sob o panorama da aprendizagem estão interligadas, pois ambas são intrínsecas, a 

escrita procede da fala e a fala vai se adequando aos moldes da escrita – no 

contexto educacional primado pela norma padrão da língua; portanto, ambas as 

habilidades vão se desenvolvendo no contexto social (com a família, na rua, numa 

viagem e etc.), na troca entre falantes e não somente no âmbito escolar.  

Posto isto, e considerando as explanações dos estudiosos, acerca do 

momento entre a fala e a escrita na apreensão de uma nova língua por falantes não 

nativos da LP, entende-se que a intercompreensão promove um lugar de 
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entendimento entre os indivíduos que permeiam entre dois sistemas linguísticos, 

gerando um cenário de empatia recíproca entre os sujeitos do espaço 

comunicacional. 

 

 

2.5. A INTERCOMPREENSÃO COMO PRINCÍPIO DE ALTERIDADE LINGUÍSTICA 

 

A intercompreensão tem muito a ver com o sentido de compreensão mútua, 

principalmente no âmbito linguístico, pois parte do princípio da alteridade entre os 

falantes da comunicação. Para tanto, ao consultar o Dicionário Etimológico pode-se 

notar que sua definição de fato está baseada no contexto de entendimento recíproco 

entre falantes de línguas distintas, o qual define como “compreensão recíproca; 

capacidade de compreender os enunciados de falantes de línguas diferentes”. Isso 

sugere que a intercompreensão está diretamente ligada a dois vieses: o dialogismo 

(a comunicação em toda a sua completude, textual, oral, gestual etc.) e a alteridade, 

ressaltando princípios que demonstram bem o sentido de ser humanidade. 

Sobre esse preceito, Ferreira (2009) faz uma esclarecedora contribuição ao 

afirmar que: 

 

 

Uma das mais desafiadoras idéias para a educação plurilíngue é a 
aplicação do conceito de intercompreensão. Ela surgiu na Europa a partir de 
discussões sobre didática de ensino de línguas no início dos anos 1990. 
Desde então, quanto mais se alargam as vivências multiculturais e 
plurilíngues, face aos novos cenários nacionais que se constituem na 
organização mundial contemporânea, mais cresce o interesse pelo 
desenvolvimento de competências de intercompreensão. As razões desse 
crescimento estão ligadas ao fato de que essas competências se tornam 
respostas possíveis e eficazes às necessidades comunicacionais 
subjacentes às interações multiculturais (FERREIRA, 2009, p. 215). 

 

 

Diante das ponderações do autor, entende-se que nas questões inerentes ao 

espaço plurilíngue, híbrido e multicultural que é vivenciado em escala global, pode-

se usar como baliza o que prega a intercompreensão para não acarretar prejuízos 

maiores nas trocas linguísticas advindas do contato intercultural entre os falantes. 

Para que a intercompreensão seja desempenhada de maneira eficiente entre 

os falantes, de modo a possibilitar o entendimento mútuo no contato entre as 

línguas, o princípio da alteridade se aplica, sem dúvida, no sentido do respeito ao 
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outro, do desejo de entender e ser entendido. Assim, não se pratica o apagamento 

de sua própria língua para aprender outra, nem se rechaça a língua do outro para 

que somente a sua prevaleça. Isso é o que se pode compreender frente ao trabalho 

desenvolvido pelos autores que serão bases para a construção deste conceito que 

vai ao encontro do que se postula desenvolver nesta seção. 

Não há como iniciar o assunto sobre a intercompreensão sem que se faça a 

introdução apontada por Marcos Bagno, na quarta capa do livro: Intercompreensão, 

a chave para as línguas, de Pierre Escudé e Francisco Calvo del Olmo (2019), na 

qual ele chega à seguinte conclusão: 

 

 

A tradição de ensino de língua, tanto materna quanto estrangeira, tem nos 
assustado com o fantasma da “dificuldade” das línguas, seja a nossa 
própria (“o português é uma das línguas mais difíceis do mundo”), seja a 
dos outros, junto com a insensatez de que é preciso “falar sem sotaque”, 
não “misturar” as línguas e aprender sempre com “nativos”. O resultado é 
uma representação pessimista de língua que impõe ao aprendiz mais 
obstáculos do que abre portas de acesso. A prática da intercompreensão, 
no entanto, é tão antiga quanto a linguagem humana, e vem sendo exercida 
espontaneamente há milênios [...] se debruça sobre as múltiplas 
possibilidades de intercompreensão entre falantes das línguas românicas, 
numa direção oposta à da tradicional: valorizar os traços comuns, realçar as 
semelhanças, reconhecer o que há de reconhecível por trás das diferenças, 
estimular a comunicação sem entraves24 (BAGNO, n.p., 2019). 

 

 

Percebe-se nessa afirmação que a postura como se encarou sobre o ensino 

de uma língua sempre partiu do conceito de que uma anularia a outra ou que para 

se aprender outra língua não podia haver interferências da língua materna, ou seja, 

sem resquícios, ou mesclas de outra língua. Com isso, gera-se uma “representação 

pessimista de língua”, o campo de aprendizagem se reduz, o aprendiz fica 

apreensivo e restritivo, provocando mais barreiras e dificuldades, impedindo o 

acesso ao conhecimento, que acaba por não gerar o conhecimento necessário. 

Em contrapartida, a intercompreensão vem para desmistificar o movimento da 

“língua pura”, do monolinguismo, haja vista ocorrer a impossibilidade de uma língua 

não receber influências de outras, uma vez que tal “fenômeno” – a intercompreensão 

– acontece ao longo da história desde as sociedades remotas; pela necessidade de 

 
24 A referente citação encontra-se sem numeração de página, pelo fato de está inserida na 
contracapa do livro, razão pela qual, usa-se o n.p., todavia, é de grande relevância que se aponte 
esta asserção do autor, pois, a mesma enriquece o texto. 



70 
 

 

comunicação, o ato de compreender e fazer-se compreender foi ganhando espaço 

entre os falantes e se instituindo no seio da linguística. 

Assim diz Olmo (2019) sobre as interpelações das línguas entre si, rompendo 

com a ideia de língua “pura”, sem interferências de outrem: 
 

 

Além dos universais comuns à linguagem humana, as línguas 
desenvolveram-se historicamente em comunidades que realizavam trocas e 
tinham contatos com outros grupos humanos vizinhos. Isso faz com que, na 
prática, seja quase impossível encontrar uma comunidade totalmente 
isolada de outra. A opacidade absoluta de uma língua é virtualmente 
inexistente – em outras palavras, nenhuma língua é em si mesma 
completamente incompreensível para os falantes de outra (OLMO, 2019, p. 
49). 

 

 

Isso significa que nos primórdios das criações das línguas instituídas o 

contato próximo e as trocas linguísticas já estavam em ação, assim como o exercício 

da intercompreensão. Afinal, para desenvolver a comunicação, um esforço em 

entender o outro era essencial. A frequência com que as sociedades se 

estabeleciam e à medida que aumentava a circulação de pessoas estrangeiras com 

a necessidade de promover a troca de informações, mercadorias, culturas e afins, a 

comunicação se tornava primordial para o fortalecimento de uma sociedade e assim 

a compreensão mútua entre as línguas foi-se solidificando. 

Importante ressaltar, que embora o princípio da compreensão mútua entre as 

línguas tenha se concretizado há milhares de anos, segundo (OLMO, 2019, p. 11) “o 

termo intercompreensão foi instituído somente no ano de 1913 pelo linguista Jules 

Ronjat, contudo, o estudo ainda é pouco difundido no campo acadêmico”.  

Sobre a sua conceitualização, o autor observa: 

 

 

[...] é simples explicar o que esse termo significa: dois interlocutores se 
encontram, cada um falando – ou escrevendo – sua própria língua e se 
esforçando para entender a língua do outro. De fato, a intercompreensão dá 
conta de uma forma de comunicação que todos nós já experimentamos 
algumas vez em nossas vidas: ao viajar a um país hispanofalante ou ao ler 
um breve texto escrito em italiano, por exemplo, conseguimos nos 
aproximar dessa língua estrangeira – em teoria desconhecida –, 
compreender as informações principais – mesmo com dificuldades – e 
inclusive interagir usando nossa língua materna (OLMO, 2019, p. 11).  
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Logo, o princípio da alteridade é indissociável da intercompreensão, posto 

que é um movimento involuntário, mesmo que não se almeje pôr-se no lugar do 

outro, ao querer ser entendido e esforçar-se para compreender quem fala/escreve, 

aí se pratica tal preceito, embora este esteja voltado, nesse caso, para o ato 

comunicacional, haja vista a ocorrência de a intercompreensão ser recorrente nas 

línguas românicas, pelo fato das similaridades entre elas, o que facilita a troca de 

informação entre falantes de línguas próximas. 

Com base neste fundamento de proximidade entre as línguas, a fluidez 

comunicativa torna-se mais contumaz; proporciona a plausibilidade dos estudos 

voltados à intercompreensão no contato entre as línguas, conforme Olmo e Escudé 

(2019) escrevem nas notas da capa de seu livro “[...] abre a porta para uma 

comunicação plural que busca acolher a língua do outro e fazer os significados 

concordarem”25. Isso significa que, ao se praticar a intercompreensão no dialogismo, 

desenvolve-se a integração do respeito a outrem e à alteridade; através de tal 

moção entre os interlocutores, a interação linguística gera uma atmosfera harmônica 

e passível de troca, dado que não há a imposição de uma língua sobre outra, 

tampouco o apagamento ou detrimento entre si, possibilitando assim uma 

comunicação mais espontânea e irrestrita, evidenciando a pluralidade que se 

materializa também na comunicação. 

Embora o termo intercompreensão tenha se institucionalizado em 1913 com 

os estudos de Jules Ronjat, há muito, o contato direto entre as línguas já estava em 

vigor, sobressaindo o fator da proximidade das línguas em contato, proveniente do 

parentesco entre elas, por advirem da mesma família. Nesse sentido, consideram-se 

os apontamentos de um grupo de estudiosos do século XVII apresentando uma 

abordagem voltada para esse contato entre as línguas próximas, no caso, as línguas 

latinas: 

 

 

Uma vez que o senso comum nos ensina que devemos sempre começar 
com as coisas mais fáceis, pois o que já sabemos deve servir-nos como 
uma luz para iluminar o que não sabemos, é claro que devemos usar a 

 
25 A referente citação foi extraída da capa do livro: Intercompreensão: a chave para as línguas dos 
autores citados. Como a afirmação é de notável relevância para o contexto apresentado, não se 
podia compor a construção sem usá-la. Considerando que o fragmento em questão não faz parte da 
integralidade da obra, ele não contém numeração de página, mas ressalte-se que se trata do mesmo 
livro e autores tomados como bases para a composição do tópico abordado. 
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nossa língua materna como meio de entrar em línguas estrangeiras e 
desconhecidas (LANCELOT, 1644 apud OLMO, 2019, p. 46). 

 

 

Significa que para se adentrar o campo linguístico do outro é fundamental ter 

como base o conhecimento da LM, pois servirá de suporte para a produção do 

entendimento aquém do seu próprio idioma; aprender uma LE exige primeiramente 

do aprendiz que ele tenha “domínio” de sua própria língua materna, para que a 

percepção sobre a língua do outro possa se sustentar sob o viés de uma base 

linguística sólida, assim, deter o domínio sobre sua língua nativa facilitará para 

aprender outras línguas.  

Assim sendo, posteriormente – século XIX – surgiram estudiosos como os 

irmãos Grimm e François Raynourd, que à luz da Linguística se propuseram a fazer 

pesquisas que se acercaram cada vez mais das línguas românicas, salientando as 

similitudes destas pela ótica comparatista: “os irmãos Grimm formularam leis de 

mudança fonética e reconstruíram os estágios antigos de uma língua ou de um 

grupo de línguas relacionadas por parentesco, trazendo a imagem das famílias 

linguísticas” (OLMO, 2019, p. 46). Significa dizer que, depois de instituído o estudo 

sobre a familiaridade das línguas latinas, pôde-se perceber as similaridades entre 

“línguas parentes” (português, espanhol, italiano e afins), e por esse interesse em se 

aprofundar no estudo da “raiz gramatical” do sistema que ampara essas línguas 

tornou-se possível o cotejamento das especificidades linguísticas entre o tronco 

linguístico das línguas românicas.  

A relevância desses apontamentos se volta para o que se criou em relação à 

proximidade idiomática entre essas línguas, conforme apontado por Pizano (1986), a 

impressão de facilidade em aprender uma língua próxima à LM do aprendente de 

uma LE. Ora, se o radical das palavras do tronco românico é de certa forma “linear” 

em sua maioria, isso possibilitará, em tese, a apreensão de um idioma que tem os 

mesmos moldes de sua LM, ou seja, ambas sendo pertencentes e perpendiculares 

ao mesmo sistema linguístico. 

Fazendo uso dos embasamentos de (RAYNOUARD, 1821, apud OLMO 2019, 

p. 46-47), vêm importantes apontamentos a respeito do levantamento feito no estudo 

de Raynouard: “vocês [falantes de línguas românicas] ficam, sem dúvida, surpresos 

e encantados com as semelhanças impressionantes, as inúmeras coincidências, as 

analogias inquestionáveis que incessantemente descobrem entre as línguas 
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particulares”. De fato, só se devota importância ao estudo da família linguística 

quando se passa a estudar sobre uma língua e se faz o levantamento sobre ela, 

quando se tem o conhecimento sobre sua linhagem, seu tronco linguístico. A partir 

daí, começa-se a perceber os pontos comuns, o elo entre as línguas próximas ou da 

mesma família.   

Prova disso, é o estudo apresentado por (RAYNOUARD, 1821, apud OLMO, 

2019, p. 47) que resultou em um acervo considerável de palavras no qual traz 

comparações que permeiam as línguas românicas: occitano, catalão, 

castelhano/espanhol26 português, italiano e francês, o que comprova as 

similaridades existentes na construção lexical das palavras, nos sistemas linguísticos 

dessas línguas românicas. De acordo com o autor, os vocábulos estudar e 

linguagem no português, estudiar/lenguatge (occitano), estudiar/llenguatge (catalão), 

estudiar/lenguaje (espanhol), studiare/linguaggio (italiano) e étudier/langage 

(francês). Conforme mencionado, tal estudo resultou em um grande acervo lexical, e 

esses são apenas dois exemplos para esclarecer o quão similares são as línguas 

próximas e quanto, de fato, faz diferença estudar uma língua tendo por base o 

sistema linguístico que a ampara. 

Para que a intercompreensão pudesse servir de base de sustentação para a 

promoção da compreensão recíproca entre os falantes, o autor observa, a respeito 

de dois pilares que elevam a intercompreensão e que enaltecem tal princípio ao 

afirmar que: 

 

 

A língua funciona ativando conjuntamente os dois princípios enunciados: a 
identificação e o distanciamento. Isso permite aos grupos humanos em 
contato se comunicarem mantendo suas identidades diferenciadas. Um 
equilíbrio que, necessariamente, deverá ser negociado em cada ato de fala. 
Nesse panorama epistemológico, a principal inovação que o conceito de 
intercompreensão propõe é integrar as duas dinâmicas, possibilitando a 
comunicação entre falantes e grupos, sem obrigá-los a apagar suas 
diferenças ou particularidades. Muito pelo contrário, as diferenças e o 
distanciamento entre a língua de um e do outro são o alicerce que sustenta 

 
26 O espanhol também pode ser chamado de castelhano por ter se originado na região de Castela, na 
metade norte do altiplano central da Península Ibérica. A partir dessa área primitiva, ele teve uma 
grande expansão em consequência de conquistas militares e acabou se tornando a língua oficial da 
Espanha. No processo de formação histórica dessa língua, foram importantes o bilinguismo e o 
contato com o euskera, língua indo-europeia falada até no País Basco. A partir do século XV, o 
espanhol foi levado para novos territórios como resultado da colonização e hoje é falado na América. 
É um dos idiomas mais falados do mundo, com aproximadamente 500 milhões de falantes de alguma 
de suas numerosas variedades (OLMO, 2019, p. 133). 
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a comunicação, a identificação mútua (OLMO, 2019, p. 50-51) – Grifo do 
autor. 

 

 

Nota-se, desse modo, a importância da intercompreensão em sua plenitude, 

promovendo um espaço comunicativo empático, eficaz e promissor, ao proporcionar 

um ambiente espontâneo que permite a autenticidade em condições de equidade, 

numa via de mão dupla na comunicação, em prol do entendimento mútuo. 

Obviamente, os valores identitários de ambos os interlocutores serão preservados, 

com o não o apagamento de uma língua nem a sobreposição de outra, ambas 

coexistem no mesmo ambiente sem prejuízo do entendimento comunicacional. 

Na reflexão sobre a intercompreensão abordada na obra, muito se fala sobre 

o continuum que, nesse ponto, está no contexto das línguas românicas, posto a 

expressão estar ligada à continuidade da progressão dessas línguas que se 

interligam pelo seu tronco linguístico, a saber: 

 

 

A ideia de continuum linguístico constitui um dos pilares epistemológicos da 
intercompreensão, já que ela se apoia na afinidade e na proximidade 
geolinguística. A maioria dos idiomas falados no mundo foram classificados 
em famílias cujos membros precedem de uma mesma língua falada no 
passado. Portanto, existe uma relação de parentesco dentro de uma família 
linguística. Quanto mais numerosa ela for, quanto mais elementos de 
comparação tivermos à nossa disposição, mais claramente podemos 
perceber os traços estruturais compartilhados (OLMO, 2019, p. 51) – Grifo 
do autor.  

 

 

Frente a tal assertiva, entende-se pois, que a definição de continuum se 

relaciona à propagação de línguas derivadas de um mesmo sistema linguístico e 

que tendem a conservar ou ao menos reproduzir as características da língua 

originária: 

 

 

No caso das línguas românicas, todas derivam do latim vulgar falado pela 
imensa maioria de cidadãos, mercadores, soldados e camponeses 
assentados nas províncias ocidentais do império romano durante um 
período de mais de quatrocentos anos. [...] assim como a comunicação 
entre falantes de dois dialetos de uma mesma língua acontece graças à 
porosidade recíproca, a comunicação entre falantes de duas línguas de uma 
mesma família pode acontecer aplicando-se o mesmo princípio. 
A perspectiva da intercompreensão considera os traços que possibilitam ou 
obstaculizam a comunicação independentemente da hierarquia política das 
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línguas ou do seu prestígio: dentro dessa abordagem, as línguas regionais 
ou minoritárias têm o mesmo valor das línguas nacionais e hegemônicas. 
[...] o espanhol e o português – línguas hegemônicas e nacionais – 
convivem, em suas variedades vernáculas, com as línguas autóctones 
indígenas e as línguas alóctones da migração [...] a enorme extensão 
territorial da América representa um espaço de comunicação poroso, aberto 
ao contato (OLMO, 2019, p. 52-53) – Grifo do autor.  

 

 

Significa que no âmbito da intercompreensão não existe língua privilegiada, 

sobressalente ou de maior prestígio que outra e que no âmbito das línguas 

românicas, a “porosidade recíproca” é o fato gerador da intercompreensão entre os 

falantes das línguas próximas, ou seja, as nuances e similaridades dessas línguas 

promovem o entendimento recíproco.  

Em suma, o continuum pode ser entendido, grosso modo, como uma linha 

horizontal imaginária, que vai dando continuidade aos pontos de convergência entre 

as línguas românicas (vizinhas), para que dessa forma, a perenidade das 

características da língua originária possa se manter em função da propagação da 

compreensão mútua entre seus concidadãos. 

A intercompreensão e o continuum estão relacionados ao objeto trabalhado, 

pois, no contexto de contato entre as línguas do hispanofalante e do brasileiro, 

esses dois conceitos estão de mãos dadas e estão de acordo com o que se postula 

em relação às interferências da LM e IL portunhol na produção textual daquele que 

está aprendendo uma LE, como o PLA. Ora, no contato direto com a língua que se 

está aprendendo, a intercompreensão é o pilar da comunicação; e, para que isso 

aconteça de maneira eficiente, o continuum traz os moldes da língua matriz de todas 

as línguas românicas – o latim –, o que possibilita o resgate das bases comuns às 

línguas próximas e a promoção do entendimento de ambos os falantes.  

Para melhor compreensão a respeito disso, Olmo (2019) traz uma 

exemplificação bastante pertinente à conceituação do continuum e 

intercompreensão na América-Latina: 

 

 

Imaginemos um jovem chileno que parte para fazer uma viagem pelo 
continente. Ele usará a sua variedade de espanhol para falar com as 
pessoas que for encontrando pelo caminho: bolivianos, peruanos, 
colombianos, argentinos etc., convicto de que sua língua é suficientemente 
porosa para permitir a comunicação com outros hispanofalantes usuários de 
variedades mais ou menos afastadas. Ao mesmo tempo, ele encontrará 
inúmeros fenômenos de variação e precisará negociar os significados, 
reformular determinada frase ou expressão se perceber uma falha ou mal-
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entendido na comunicação. [...] O nosso mochileiro imaginário empregará. 
Os mesmos recursos e estratégias se, em sua viagem, decidir percorrer o 
Brasil: acreditando que o espanhol permite um grau suficiente de 
compreensão com interlocutores brasileiros e se esforçando, por sua vez, 
em entender o português deles. Assim, as pessoas se adaptam aos falares 
de seus interlocutores, eles se compreendem e, ao mesmo tempo, se 
reconhecem numa identidade latino-americana compartilhada que não se 
apaga as particularidades locais de cada uma, mas, pelo contrário, emerge 
de todas elas (OLMO, 2019, p. 55). 

 

 

Com isso, entende-se que o princípio da intercompreensão e a continuidade 

das bases que formam o continuum românico conversam perfeitamente com o 

postulado ao longo desta pesquisa, já que o indivíduo que busca aprender uma LE 

almeja compreender o idioma estudado e desempenhar com fluidez a língua, 

entender e ser entendido pelo falante nativo da língua apreendida. Ou, como 

complementa (OLMO, 2019, p. 59), “sistematizar as correspondências entre línguas 

e trabalhar a variação são elementos centrais para uma aprendizagem em 

intercompreensão”. Desse modo, nota-se a ação intercompreensiva gerindo a 

relação do ensino-aprendizagem de PLA pelos sujeitos da “equação linguística” das 

línguas em contato. 

A principal motivação para dedicar um tópico e discorrer sobre a 

intercompreensão está interligada ao fato de haver tantas similaridades entre o 

português e o espanhol; e, como a proximidade – geográfica e linguística – tem se 

acentuado e se tornado mais recorrente devido aos movimentos migratórios, a 

busca pela aprendizagem do português e o interesse em inserir-se no âmbito 

brasileiro impulsionam os migrantes hispanofalantes a estudar com afinco a língua 

portuguesa: 

 

 

Não existe língua completamente opaca ou estrangeira. Essa afirmação 
pode ser formulada de uma maneira radicalmente oposta e dizer que o 
distanciamento e a opacidade estão presentes, antes de qualquer outro 
lugar, na minha própria língua. A simples evidência dissipa o receio 
produzido pelo estranhamento e nos obriga a procurar os meios que tornem 
a comunicação o mais transparente possível (OLMO, 2019, p. 59). 

 

 

Isso só corrobora ao que foi levantado a respeito da aprendizagem de línguas 

próximas. O cenário apresentado no ensino de PLA a alunos hispanofalantes é 

condizente com as ponderações do autor: o estranhamento causado pelo que não 
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se entende força o indivíduo a desenvolver mecanismos capazes de promover o 

entendimento, de modo a ser o mais claro e compreensível possível. 

Acerca do estudo sobre a intercompreensão, tão bem desenvolvido por 

Escudé e Olmo (2019) em sua obra, não há como descrever, em sua completude, 

tudo o que é apresentado a esse respeito. Então, optou-se em fazer um breve 

recorte sobre a aplicação da alteridade linguística esboçada no contexto do ensino 

de PLA aos não falantes de português, dadas a pertinência de se estudar as línguas 

em contato e a efervescência dos elementos que aproximam esses dois idiomas 

concretizando a intercompreensão. 

Para concluir o raciocínio sobre a compreensão mútua quanto ao campo 

idiomático dessas duas línguas românicas, é de se observar, ainda: 

 

 

[...] as abordagens intercompreensivas propõem estratégias de 
transferência e contribuem para desenvolver capacidades metalinguísticas 
na compreensão global do sistema, da linguagem, mediante suas formas 
particulares – as línguas. Ao mesmo tempo, a prática da intercompreensão 
facilita a aproximação a um sistema linguístico de forma holística, revelando 
progressivamente as identidades de cada um dos seus membros, 
mapeando suas semelhanças e diferenças. Desse modo, supera-se a 
rigidez da aprendizagem monolíngue e se evita a oposição frontal entre 
língua materna e estrangeira, entendidas como duas realidades estanques 
(OLMO, 2019, p. 81).   

 

 

Sendo assim, compreende-se que o princípio instituído pela 

intercompreensão age sobre a proximidade de um sistema linguístico, de modo a 

considerá-lo em sua completude, ou seja, atendo-se ao conjunto por inteiro e não 

em partes isoladas. Com isso, ressaltam-se as similitudes e dessemelhanças, 

rompendo com a ideia de que as línguas, por mais díspares que sejam, são 

sistemas engessados e inacessíveis ao falante não nativo. 

Por meio do preceito da intercompreensão, é possível desenvolver a empatia 

linguística, de colocar-se no lugar do outro para entender a sua língua. Então, 

desenvolvendo-se o interesse em conhecer a língua e promovendo meios que 

facilitem a intercomunicação, denota-se o princípio do entendimento mútuo e, com a 

atenção necessária, torna-se possível traçar um perfil linguístico entre o falante 

nativo da língua portuguesa e o hispanofalante que precisa aprender o 

funcionamento da nova língua. 
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SEÇÃO III – TEORIAS BASILARES PARA AS ANÁLISES DOS DADOS 

Neste terceiro capítulo as abordagens estão pautadas no arcabouço teórico 

que embasou toda a construção analítica dos fragmentos textuais que constituíram o 

corpus da pesquisa. A Linguística Contrastiva é a base das análises, pelo fato de 

comparar as duas línguas – a língua materna do aluno e a língua estrangeira – que 

se permeiam no âmbito do ensino-aprendizagem de uma língua. 

A Análise Contrastiva e a Análise de Erros são ferramentas da Linguística 

Contrastiva e trabalham as interferências/erros, de modo, a comparar os dois 

sistemas linguísticos, tanto da LM, quanto da LE, realçando as similitudes e 

discrepâncias, projetando assim, uma série de possíveis erros que o aprendiz pode 

cometer. Neste quesito, o erro é tratado como uma etapa da aprendizagem, como o 

reflexo do entendimento do aluno, não sendo encarado como malefício à 

compreensão. 

A teoria das Estratégias Compensatórias trata das interferências provenientes 

da interlíngua portunhol. Já a teoria dos Erros de Produção explica a ocorrência de 

interferência da LM do aprendiz nas construções textuais. 

 

 

3.1. LINGUÍSTICA CONTRASTIVA  

 

 

Para ser possível estabelecer a análise contrastiva e a de erros, bem como a 

atuação da interlíngua, é fundamental dedicar a devida atenção aos pressupostos 

teóricos, de autores que voltaram seus estudos para as questões de aparente 

conflito entre a comparação entre uma e outra língua. E, no presente caso, às 

dissidências entre as interferências de LM e IL que se observam no processo de 

aprendizagem de PLA por hispanofalantes. 

Para melhor esclarecimento, evidencia-se que ao tratar-se da Linguística 

Contrastiva a ênfase está na vertente da LC teórica, haja vista buscar-se 

ponderações que descrevam melhor as interferências que ocorrem entre uma língua 

e outra na aprendizagem do aluno não falante do português. 

Quanto à definição das terminologias da LC, estudos de pesquisadores da 

área devem ser observados, por embasarem o desenvolvimento de análises sobre 
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as análises resultantes das observações e aplicações das teorias que abrangem a 

relação de semelhança e contraste entre duas línguas proximais, na “zona de 

convergência” que é a aprendizagem de uma LE notadamente semelhante à LM do 

aprendiz. 

Assim sendo, a autora Altamirano Robles (2016) traz um importante 

apontamento sobre a definição de LC: 

 

 

O termo ¨linguística contrastiva¨ foi utilizado como subdisciplina da 
Linguística Aplicada, com a finalidade de estudar os traços conflitivos das 
línguas, descrevendo suas gramáticas. Procedendo dessa maneira, é 
possível mostrar quais são as partes da estrutura que dificultam o processo 
de aprendizagem (ROBLES, 2016, p. 29).   

 

 

Isso significa que embora a LC tenha sido considerada uma “subdisciplina”, a 

relevância das temáticas levantadas em sua área não é diminuída, dada sua 

indiscutível contribuição para o estudo dos elementos contrastivos entre as línguas. 

No contexto da aprendizagem de uma LE, ela é, sem dúvida, uma imprescindível 

subdisciplina, a qual é fonte de subsídios para pesquisas na área das línguas em 

contato.  

Em consonância com Robles (2016), Souza Silva (2011) pondera que:  

 

 

A Linguística Contrastiva, um dos ramos da Linguística Aplicada, busca dar 
conta dos estudos contrastivos que promovem a visualização das 
convergências e divergências existentes entre a Língua Materna (LM) e a 
língua-alvo. O modelo precursor desenvolvido pela Linguística Contrastiva é 
o de Análise Contrastiva (AC), que nasce da concepção behaviorista de 
aprendizagem. Este modelo tem como principal conceito a “interferência 
linguística”, isto é, o deslocamento de elementos da LM para a LE, dando 
ênfase aos elementos fonéticos, morfológicos e sintáticos (SOUZA SILVA, 
2011, p. 03). 

 

 

Logo, pode-se compreender que as injunções teóricas que compõem o 

escopo dos estudos contrastivos comportam os elementos necessários para avaliar 

de maneira precisa as correspondências e dessemelhanças entre a LM do aprendiz 

e a língua-alvo que esse aluno pretende desenvolver. Isso é feito por meio das 

discrepâncias encontradas durante o percurso transitório entre uma língua e outra.  



80 
 

 

Em suma, pode-se considerar, de acordo com (ROBLES, 2016, p. 29), que a 

LC se apresenta por meio de um tipo de pesquisa baseada “na comparação de duas 

ou mais línguas, a língua materna do aluno e uma língua estrangeira. [...] faz parte 

da Linguística Aplicada e estuda o contraste sincrônico de dois ou mais sistemas 

linguísticos no contexto de ensino-aprendizagem de uma LE”. Ou seja, a função da 

LC pode ser interpretada como o reflexo das intercorrências que se observam entre 

os sistemas linguísticos da LM e L-alvo, no âmbito do ensino-aprendizagem de uma 

LE e de que forma ocorrem as interferências em ambos os sistemas de línguas. 

 

 

3.2. ANÁLISE CONTRASTIVA  

 

 

Desde que passou a ser fomentada como área de estudo, a análise 

contrastiva tem pontuado em cima das comparações linguísticas através do 

entrecruzamento das línguas presentes no processo de aprendizagem, assim como 

as associações feitas em razão das transferências positivas e negativas. Nesse 

sentido, Rienda e Núñes (2017) complementam que: 

 

 

Os principais investigadores da análise contrastiva (AC), Fries (1945) e 
Lado (1957), sustentavam que a aprendizagem de LE dependia da 
capacidade de resposta a estímulos que o aprendiz tem e dos hábitos 
resultantes da mesma. Tal processo de aprendizagem era o que haviam 
ensaiado ao aprender sua LM. A partir da visão comportamental, o aprendiz 
transferia suas “condutas linguísticas” adquiridas com sua LM para a nova 
língua, o que se converteria em facilitador nos casos em que ambas as 
línguas compartilhassem semelhanças linguísticas, produzindo-se assim 
transferências positivas. (RIENDA; NÚÑEZ, 2017, p. 106)27 – Tradução 
nossa. 

 

 

Considerando as explanações supracitadas entende-se que os autores 

condicionavam a apreensão dos saberes de uma L2 pelo indivíduo em processo de 

 
27 Los principales investigadores del análisis contrastivo (AC), Fries (1945) y Lado (1957), sostenían 
que el aprendizaje de LE dependía de la capacidad de respuesta a estímulos que el aprendiente tiene 
y de los hábitos resultados de la misma. Dicho proceso de aprendizaje era el que habrían ensayado 
al aprender su LM. Desde esta visión conductista, el aprendiente transferiría sus ‘conductas 
lingüísticas’ adquiridas con su LM a la nueva lengua, lo que se convertiría en facilitador en los casos 
en que ambas lenguas compartiesen semejanzas lingüísticas, produciéndose así transferencias 
positivas  
 



81 
 

 

aprendizagem, aos resultados obtidos pelo estímulo-resposta que o aprendiz 

apresentava diante dos ensinamentos que recebia. Logo, os resultados empregados 

na LE eram reflexos dos moldes da LM do aluno, a movimentação estava 

contextualizada ao aprendizado da LM, logo, a observação se voltava para as 

transferências aplicadas à nova língua e se a construção desse saber era oriunda da 

língua primeira desse aluno; e, diante de uma afirmativa, se as concessões de LM 

empregadas em LE fossem semelhanças produtivas, tinha-se a transferência 

positiva. É oportuno salientar que a ocorrência da transferência está ligada a dois 

fatos determinantes que incidem sobre o desempenho do aprendente de L2, que 

viriam a ser a transferência positiva e a negativa. 

O termo primeiro como se presume, refere-se à influência que a LM do 

aprendiz exerce sobre a L2 é oportuna, ou seja, agrega no aprendizado, por outro 

lado, a transferência negativa, ou interferência, como os estudiosos definem, faz 

referência ao modo que os conhecimentos de LM agem sobre a aplicação de L2, 

induzindo a erros de produção. O que entra em pauta na discussão entre eles não 

se relaciona à existência ou não do fenômeno da transferência, mas, sim, de que 

maneira ele se desenvolve e se manifesta no desempenho da LE. 

Pode-se dizer que o modelo de análise contrastiva surgiu ancorado à LC, por 

visar à comparação entre dois ou mais idiomas nos quais o indivíduo esteja imerso, 

principalmente em se tratando da aprendizagem de LE. O intuito era analisar 

episódios linguísticos que revelavam a presença tanto de transferência quanto de 

interferência. Logo, a questão girava em torno da aquisição de uma LE e como esta 

era recebida pelo falante, ou seja, no processo de aprendizagem de uma nova 

língua, era possível o surgimento de dificuldades e essas estavam relacionadas ao 

aparecimento de intercorrências idiomáticas que se materializavam no aprendizado 

da língua estrangeira.  

Sobre essa temática, Silva (2015) traz elucidações oportunas: 

 

 

A análise contrastiva nasceu de uma preocupação didática pelos erros na 
aprendizagem de uma língua estrangeira. Este tipo de análise desejava 
prevenir os erros antes que eles aparecessem, ou seja, pretendia ser o 
remédio do ensino de línguas, uma vez que apresentava um método de 
trabalho que evitaria os erros  
A comparação do sistema da língua nativa do aluno com o sistema da 
língua que se está a aprender realiza-se em todos os níveis linguísticos, ou 
seja, fonológico, gramatical, léxico e cultural. Partindo de um propósito 
didático, pretende-se prever quais as estruturas que seriam mais fáceis de 
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adquirir pelos alunos e quais as estruturas que seriam mais difíceis para 
levar à consumação do erro. Os investigadores da análise contrastiva dão 
como facto duas hipóteses básicas: por um lado, a aprendizagem produz-se 
por uma transferência de hábitos da língua materna à língua estrangeira, e 
por outro lado, a transferência é positiva nos casos em que as estruturas 
das duas línguas coincidem e é negativa se existirem diferenças entre os 
dois sistemas. Ou seja, a transferência é positiva quando um aluno reproduz 
algo na língua estrangeira utilizando as estruturas da língua materna e faz 
sentido. É negativa quando um aluno usa elementos da língua materna e 
não consegue reproduzir o que quer (SILVA, 2015, p. 02-03). 

 

 

De acordo com os apontamentos da autora, entende-se, então, que o modelo 

desenvolvido pela vertente da LC visava não só comparar os erros cometidos pelos 

aprendizes de LE, mas ansiava antecipá-los a ponto de poder prevenir o 

aparecimento de interferências que prejudicassem o aprendizado do aluno, com a 

pretensão de identificar as causas das transferências tanto positivas quanto 

negativas. E, com isso, desenvolver mecanismos que mapeassem as possíveis 

motivações dos alunos para utilizar certas estratégias na apreensão de uma LE. 

Em assentimento às glosas anteriormente comentadas, pode-se ilustrar que a 

grande preocupação de quem estudava a área focava o contraste linguístico que 

intercala o contato entre a língua do falante e aquela que se pretende aprender, 

além de investigar as causas dos erros presentes nas produções linguageiras da LE, 

destacando a influência positiva ou negativa dependendo da maneira como eram 

produzidas. 

Os conceitos de transferência positiva e transferência/interferência negativa 

passaram a ser utilizados com maior frequência, para identificar o uso de estruturas 

provenientes dos sistemas linguísticos presentes no cenário de aprendizagem de 

LE, assim, quando a aplicação não prejudica o aprendizado nem a compreensão, 

diz-se que a presença da transferência é favorável, caso contrário, é prejudicial. 

Dessa forma, surge a análise de erros que versa sobre os pormenores das 

transferências positivas ou negativas, buscando explicar o âmago das discrepâncias 

entre as línguas que se entrecruzam no contato direto, rumo à LE: 

 

 

O uso de L1 (Primeira Língua/Língua Materna) pelo aluno durante o 
processo ensino-aprendizagem é quase inevitável já que o aluno faz uso de 
sua língua materna para a aprendizagem da LE (Língua Estrangeira). A 
estratégia de transferência lingüística usada pelo aluno, ao aprender a LE, é 
baseada no conhecimento que ele tem de sua língua materna, ou seja, o 
aluno já sabe a L1 e sabe como usá-la, e isso, lhe permite formular 
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hipóteses, fazer inferências, deduções e comparações com a LE 
(BERNABÉ, 2008, p. 245). 

 

 

Com efeito, no trânsito linguístico de aprendizado entre uma L1 e uma L2, as 

bases a que o aprendiz recorre se ancoram na sua LM, pois, como a base linguística 

do hispanofalante é inerente aos moldes da língua espanhola, os empréstimos 

linguísticos estão arraigados às estruturas da LM do aprendiz. 

Embora tenha-se considerado até certo período que as interferências 

linguísticas no âmbito da aprendizagem de línguas estrangeiras eram de fato a única 

explicação sobre as dificuldades ou facilidades no aprendizado da LE, tal tese foi 

logo refutada por Corder, dentre outros. Esse autor, por exemplo, em trabalho 

publicado em 1967, trouxe apontamentos que não se resumiam em contrastar duas 

línguas e equiparar os erros do aprendiz de LE às definições de transferência 

positiva ou negativa: na perspectiva da AE, o erro atingia um patamar mais alto, ou 

seja, recebia outro olhar, como fonte de diversas pesquisas, já que sua procedência 

não podia ser preestabelecida. 

 

 

3.3. ANÁLISE DE ERROS  

 

 

Seguindo as ramificações de LC, outro conceito de modelo também 

empregado no cenário linguístico de aprendizagem de LE é a análise de erros, que o 

trata sob uma perspectiva benéfica, pois há uma razão forte para a ocorrência de 

certos equívocos, sejam eles oriundos de qualquer campo. Já que a AE interpreta o 

erro de modo a considerar sua aparição, seu processo e como se reflete na 

aprendizagem do aprendiz de LE, entende-se que sua a presença é característica 

da IL, logo, pode-se considerar como uma etapa comum do processo de 

aprendizagem; e, esta, o aluno terá de ultrapassar até atingir o nível de 

conhecimento da LE.  

Considerando a interpretação do erro no processo de aprendizagem, 

(PEREIRA, 2001, p. 54) observa: “Os linguistas tentam explicar os erros na LE como 

interferência da LM, portanto como algo negativo. Assim, procuram prevenir os 

professores quanto às interferências que poderão ocorrer e predizer quais serão as 

dificuldades dos falantes”. Tal entendimento é reproduzido por (SILVA; 
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FLORENTINO, 2020, p. 708) ao afirmarem: “A AE não tenta descrever todos os 

erros, mas sim mostrar as principais dificuldades de aprendizagem que um indivíduo 

pode apresentar, tentando descobrir e explicar o surgimento dos erros”. Em suma, a 

análise de erros traz uma abordagem mais focada em estudar, conhecer e explicar o 

erro, a fim de entender o emprego de certas táticas usadas pelo aprendiz, que o 

induziram a tanto. 

Ainda sobre a conceituação de erro, Benedetti (2001) considera que: 

 

 

Classificar os erros em duas grandes categorias: erros interlinguísticos ou 
de referência (instância desviada da norma em relação à língua que se 
aprende e que tem lugar na atuação do indivíduo como resultado da 
familiaridade deste com dois idiomas, ou seja, como resultado do contato 
das línguas) e erros intralinguísticos e de desenvolvimento (que se originam 
dentro da estrutura interna da língua em que o aluno tenta aprender) 
(BENEDETTI, 2001, p. 9-10)28 – Tradução nossa. 

 

 

Cabe aqui fazer um breve recorte histórico sobre o surgimento dessa 

tendência teórica que também é integrante da LC, embora o foco desta estivesse na 

materialidade do erro na L-alvo, e não mais na confrontação de elementos 

transitórios de uma língua a outra. Assim, e levando-se em consideração as 

interpretações feitas sumariamente, o Dicionário do Instituto Cervantes (1997-2021) 

registra uma explicação da AE que retoma o início da atuação dos estudos inerentes 

à análise de erros:  

 

 

Corrente investigativa que se desenvolveu durante os anos 70 do século 
XX, como um ramo da linguística aplicada. A proposta do estudo e análise 
dos erros cometidos por aprendizes de uma segunda língua, tinha como 
objetivo descobrir suas causas e conhecer as estratégias utilizadas pelos 
alunos no processo de aprendizagem. 
Diferente da análise contrastiva, o método seguido pela análise do erro não 
partia da comparação da língua materna e da língua-alvo do aluno, mas sim 
de suas produções reais na língua-alvo; tomando-as como ponto de partida, 
procede-se através das seguintes etapas, recomendadas em 1967 por S.P. 
Corder: 

 
28 Clasificar los errores en dos grandes categorías: errores interlingüísticos o de referencia (instancia 
desviada de la norma con respecto a la lengua que se aprende, y que tiene lugar en la actuación del 
individuo como resultado de la familiaridad de éste con dos idiomas, es decir, como resultado del 
contacto de lenguas) y errores intralingüísticos y de desarrollo (que se originan dentro de la estructura 
interna de la lengua que el alumno intenta aprender). 
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1. Identificação de erros de contexto;  
2. Classificação e descrição dos mesmos;  
3. explicação de sua origem, procurando os mecanismos ou estratégias 

psicolinguísticas e as fontes de cada erro: neste ponto entra a possível 
interferência da língua materna, como mais uma estratégia;  

4. avaliação da gravidade do erro e busca de um possível tratamento. 
Como consequência desses estudos, observou-se que os erros refletiam 
estratégias universais de aprendizagem. Daí nasce a contribuição mais 
importante desta corrente: a mudança sobre a visão do erro. Os erros 
começaram a ser considerados como um fator proveitoso na aprendizagem, 
porque constituíam um passo inevitável no caminho de apropriação da nova 
língua e eram valorizados como índices das várias etapas pelas quais o 
aprendiz passa durante o processo de aprendizagem29 – Tradução nossa.  

 

 

Considerando a assertiva supracitada, alude-se que para que fosse possível 

chegar a um entendimento sobre o que levou o aprendente a adotar certas 

estruturas de LM nas construções da L-alvo e, com isso, romper com a ideia fixa de 

comparar as línguas buscando os pontos conflitantes e encarando o erro como uma 

anomalia passível de erradicação, a interpretação que se tem de erro deve ser 

reconsiderada no campo do ensino, afinal, no contexto de aprendizagem, o erro é 

tido como uma etapa do conhecimento e não como um bloqueador de aprendizado. 

A propósito, Gargallo (2004) traz uma importante assertiva que corrobora as 

afirmações dispostas anteriormente sobre o modelo da análise de erros em que é 

notória a clareza usada por ela ao falar das explicações sobre os erros linguísticos 

presentes na aprendizagem de LE: 

 

 

O propósito geral de uma AE se concretiza na identificação, descrição e 
explicação daqueles traços das produção linguística de um falante não 
nativo que se afastam da norma culta da língua-alvo e que poderiam 
dificultar uma atuação linguística adequada e/ou correta numa determinada 
situação de comunicação intercultural [...] (GARGALLO, 2004, p. 396)30 – 
Tradução nossa.  

 

 

 
29 Vide análisis de errores em: Centro Virtual Cervantes (CVC). Diccionario de términos clave de ELE. 
Disponível em: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/indice.htm 

 
30 El propósito general de un AE se concreta en la identificación, descripción y explicación de aquellos 
rasgos de la producción lingüística de un hablante no nativo que se alejan de la norma culta de la 
lengua meta y que podrían obstaculizar una actuación lingüística adecuada y/o correcta en una 
determinada situación de comunicación intercultural; y así, las conclusiones derivadas del análisis 
podrán y deberán servir para proponer procedimientos didácticos que reducir la presencia cuantitativa 
y cualitativa de formas no deseadas en la interlengua. 
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A afirmação da pesquisadora reverbera a ideia de que o erro no contexto de 

ensino-aprendizagem está voltado para a inobservância dos parâmetros normativos 

da gramática da L-alvo, ocasionando o aparecimento dessas interferências 

linguísticas, dificultando a apreensão linguística da nova língua segundo a norma 

culta que a rege, de modo que a materialidade desse erro se observa por meio da 

identificação, descrição e explicação das características encontradas nas produções 

linguageiras dos indivíduos estrangeiros em processo de aprendizagem.  

Entende-se que a AE é uma ferramenta eficiente da LC e para tanto, além de 

colocar a noção de erro em um patamar de inerente pertencimento ao cenário de 

aprendizagem de LE, pois o erro é um mecanismo estratégico usado por quem está 

aprendendo uma nova língua. Logo, na apreensão de uma LE por falantes não 

nativos é possível observar os resgates/mesclas linguísticas aos moldes da LM 

desse aprendiz, o que resulta nas interferências que se coteja nesta dissertação, 

tanto as da LM que serão trabalhadas pela teoria dos Erros de Produção quanto da 

IL portunhol que serão abordadas sequencialmente sob o viés das Estratégias 

Compensatórias. 

 

 

3.4. ESTRATÉGIAS COMPENSATÓRIAS 

 

 

Em relação à abordagem das estratégias compensatórias estudadas por 

Brown (2007) e também trabalhadas por Altamirano Robles (2016), pode-se afirmar 

o quão relevante essa vertente teórica é para as pesquisas no campo do ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras.  

Antes de iniciar-se a discussão sobre os preceitos teóricos trabalhados dentro 

de cada estratégia, é de suma importância salientar que o intuito apresentar esta 

Antes de iniciar a discussão sobre os preceitos teóricos trabalhados em cada 

estratégia, deve-se salientar que o intuito, ao apresentar essa temática, deve-se ao 

fato de haver a ocorrência do uso de quatro estratégias compensatórias nos 

fragmentos textuais submetidos à análise. Por outro lado, tem-se que esclarecer que 

a fundamentação base para as explanações deste tópico segue as asserções sob a 

perspectiva de Robles (2016), embora ela faça menção a Brown (2007) em sua 

obra; as análises subsequentes terão como pressupostos teóricos as premissas 
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descritas pela autora, pois o viés utilizado para classificar os erros linguísticos 

presentes nas produções dos alunos hispanofalantes segue o mesmo que Robles 

asseverou em sua obra. 

Assim sendo, a autora traz uma breve introdução sobre as estratégias 

comunicacionais adotadas por hispanofalantes aprendizes de LE: 

 

 

Na área de ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, as estratégias 
de comunicação estão relacionadas ao uso de mecanismos verbais e não 
verbais utilizados pelos aprendizes para a comunicação na LE. Para 
entender melhor como acontecem as interferências no sistema linguístico 
semântico, sintático e ortográfico, no desenvolvimento da interlíngua, são 
analisadas as estratégias de comunicação utilizadas pelos alunos em suas 
produções escritas (ROBLES, 2016, p. 50). 

 

 

Conforme apontado pela autora, entende-se que todo indivíduo faz uso de 

estratégias ou as desenvolve para que a promoção da comunicação aconteça de 

forma mais fluida e sem maiores problemas. Dessa maneira, associa-se a essas 

táticas comunicativas que se apresentam, tanto nas formas verbais quanto nas não 

verbais, o emprego de estratégias da comunicação em paralelo à produção escrita 

para assim detectar as interferências de um sistema linguístico em outro.  

Em relação às táticas de compensação, (BROWN, 2007, apud ROBLES, 

2016, p. 50) afirma: “As ‘estratégias de expressão escrita’ são classificadas a partir 

de um modelo de análise de estratégias de comunicação (verbais e não verbais) 

quanto aos princípios de ensino-aprendizagem de línguas: estratégias de evasão e 

estratégias compensatórias”. Acentua-se, então, o que anteriormente já havia sido 

mencionado em razão das estratégias compensatórias, isto é, que os parâmetros 

mediadores das questões que envolvem a escrita partem dos moldes 

comunicacionais verbais e não verbais e as estratégias do campo de ensino-

aprendizagem se dividem em duas: de evasão e compensatórias.  

Na especificação das análises dos dados, apenas as estratégias 

compensatórias foram abordadas, pois, conforme mencionado, nos fragmentos 

textuais dos alunos foram observadas interferências linguísticas que são 

compreendidas pelas estratégias de: aproximação, cunhagem, alternância de código 

e tradução literal. A explicação de cada uma será dada na sequência, entretanto, 

tende-se a esclarecer que as estratégias compensatórias não se resumem apenas a 
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essas quatro citadas, pois nas pesquisas de Brown (2007) foram descritas sete e 

Robles (2016) se utilizou de cinco estratégias. Por outro lado, nesta pesquisa, como 

já referido, as construções analíticas foram analisadas em torno de quatro delas, ou 

seja, nos textos com interferências da IL; já os textos com transferências da LM do 

hispanofalante foram avaliados em outra perspectiva teórica. 

A tabela a seguir traz as discriminações das quatro estratégias 

compensatórias adotadas para explicar sobre os fenômenos linguísticos 

provenientes da interlíngua que o aprendiz adquiriu em face da aprendizagem da L-

alvo pretendida. 

 

Tabela 1. Definição dos parâmetros norteadores das análises dos fragmentos textuais 

APROXIMAÇÃO 

Uso de um item, palavra ou expressão da língua 
portuguesa que não é adequado no contexto e se 
aproxima do significado de outra palavra, expressão ou 
estrutura na LE (português) que quis transmitir o aluno 
peruano hispanofalante na sua produção escrita. 

CUNHAGEM 
Uso de palavras ou estruturas que não existem em 
português e que foram criadas ou adaptadas de forma 
hipotética com base nas normas da LM ou da mesma LE 

ALTERNÂNCIA DE 
CÓDIGO LINGUÍSTICO 

Estratégia que se caracteriza pelo uso de palavras da 
língua materna (espanhol) na produção escrita em 
português. 

TRADUÇÃO LITERAL 

Tradução em espanhol para português de cada uma das 
palavras de uma frase, expressão ou oração na mesma 
ordem seguindo as normas em espanhol sem contrastar o 
uso das normas em português. 

Fonte: adaptado a partir de Robles, 2016, p. 53. 

 

Para uma melhor compreensão de como cada estratégia pode ser identificada 

em uma produção escrita, haverá, nas análises, o detalhamento da explanação 

exemplificada com as mesclas idiomáticas e qual estratégia compensatória 

perpassou o campo da construção linguística de LE. 

Após a descrição do tópico seguinte, sobre os erros de produção (a vertente 

escolhida para explicar a segunda parte das análises dos textos, que remete às 

interferências da LM), passa-se para os encaminhamentos analíticos, nos quais será 

possível encontrar todos esses critérios envolvidos nas explicações dos fragmentos 

textuais.  
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3.5. ERROS DE PRODUÇÃO 

 

 

A abordagem dos erros de produção foi pensada na ótica do caminho 

reverso, seguindo o exemplo da teoria trabalhada por Durão (2007), citada por 

Gimenez (2017). Esta, afinal, trata de problemas de cunho linguístico que interferem 

na aprendizagem do ensino de espanhol como língua estrangeira, logo, como a 

construção desta pesquisa está ancorada no ensino-aprendizagem do português 

como língua estrangeira, conceituações de erros na produção serão empregados no 

contexto das construções textuais dos hispanofalantes aprendizes de PLA. 

Dessa forma, enfatiza-se que não serão tomados como base todos os pontos 

discutidos na teoria da autora citada, já que os dados a serem analisados nesta 

pesquisa foram classificados segundo as três categorias (substituição, criação de 

palavra nova e calco31) que compõem a proposta dos erros de produção. Com isso, 

as partículas textuais dos aprendizes foram divididas e avaliadas conforme a 

conceituação da categoria que compreende a interferência linguística de LM 

materializada no texto. Seguem-se as explanações sobre as categorias que 

subsidiarão as análises das produções textuais dos aprendizes de PLA. 

Gimenez (2017), baseada em explicações de Durão (2007), afirma: 
 

 

Os erros de produção podem ocorrer em três casos distintos: 
a) Substituição, ou seja, uso de formulários LM na LO. 
[…] O uso do LM como estratégia é evidente. Nestes casos, a comunicação 
geralmente não é comprometida, embora nem sempre seja o caso. 
b) O segundo tipo de erro que Durão cita é devido à criação de uma nova 
palavra ou transferência criativa, e ocorre quando o aprendiz cria uma 
palavra na tentativa de resolver seu desconhecimento de LO. 
c) A terceira categoria de erros de produção descrita por Durão (2007) seria 
o traçado, que se origina quando existem estruturas muito semelhantes 
entre o ML e o LE, o que provoca “empréstimos de frases curtas ou 
expressões estrangeiras” (DURÃO, 2007, p. 39, 40, apud GIMENEZ, 2017, 
p. 164-168)32 – Tradução nossa. 

 
31 Ao contrário de outras definições usadas no texto com a versão traduzida literalmente para o 
português, nessa categoria de erro optou-se por utilizar a correspondência original, usada em 
espanhol, embora esse vocábulo exista em português. No caso em questão, a tradução de calco 
seria cópia, mas em termos linguísticos a significação dessa palavra tem o sentido de empréstimos, 
ou recorrer a estruturas semelhantes em ambas as línguas. 
32 Los errores de producción pueden ocurrir en tres casos distintos: 
a)Sustitución, es decir, uso de formas de la LM en la LO.  
[…] el uso de la LM como estrategia es evidente. En estos casos, la comunicación no se suele ver 
comprometida, aunque no siempre es así. 
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Nessas margens conceituais serão feitas análises textuais, ressaltando que 

as partículas de texto observarão as características de cada parâmetro apontado, o 

que significa que, dentro do tópico sobre os erros de substituição, compreendem-se 

os erros por analogia. Para (DURÃO, 2007 apud GIMENEZ, 2017, p. 164): “O erro 

por analogia que ocorre nesta situação é que o usuário faz uma generalização dos 

significados”33, já “no caso das transferências diretas, ao contrário, há o uso de uma 

palavra do LM que não existe LO”34. Entende-se que o conceito de erro apontado 

nas produções dos alunos se origina no processo de aprendizagem de uma LE e as 

correspondências linguísticas do aprendizado se ligam aos saberes das LM do 

aprendiz. 

As análises enquadradas no quesito de criação de palavra nova irão 

considerar os dois aspectos existentes, conforme (DURÃO, 2007, apud GIMENEZ, 

2017, p. 167): a criação original: “criação de uma palavra que não existe nem na LM 

nem na LO”35 e a tradução emprestada que é a “criação de uma nova palavra 

partindo de uma palavra da LM com morfemas próprios da LO”36. Assim, salienta-se 

que as interferências de LM encontradas nos textos dos alunos serão analisadas de 

acordo com a observação desses preceitos estabelecidos. 

Essa elucidação dos critérios abordados quanto aos erros de produção 

apresenta, de forma sucinta, como serão interpretados os fragmentos textuais dos 

alunos, lembrando que na análise correspondente a cada encontro linguístico da LM 

com a L-alvo será feito uso da teoria-base da explicação analítica. 

 
b)El segundo tipo de error que cita Durão se da por creación de palabra nueva o transferencia 
creativa, y ocurre cuando el aprendiz crea una palabra en el intento de resolver su falta de 
conocimiento de la LO. 
c) La tercera categoría de errores de producción descrita por Durão (2007) sería el calco, el cual se 
origina cuando hay estructuras muy similares entre la LM y la LE, lo que ocasiona “préstamos de 
oraciones cortas o de expresiones extranjeras. 

33 El error por analogía que ocurre en esta situación es que el usuario hace una generalización de los 
significados. 

 
34 En el caso de las transferencias directas, al contrario, se produce el empleo de un vocablo de la LM 
que no existe en la LO.  

 
35 Creación de una palabra que no existe ni en la LM ni en la LO. 

 
36 Creación de un vocablo nuevo a partir de un vocablo de la LM con morfemas propios de la LO. 
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SEÇÃO IV – ANÁLISES DOS DADOS 

O quarto (e último) capítulo desta dissertação trata dos procedimentos 

metodológicos da pesquisa, da coleta dos dados, dos procedimentos considerados 

ao analisar os fragmentos textuais e efetivamente a explanação analítica dos textos 

com possíveis casos de interferências tanto da interlíngua portunhol quanto da 

língua materna do aluno, o espanhol. Os vieses que nortearam as análises estão 

ancorados nas Estratégias Compensatórias e nos Erros de Produção. 

 

 

4.1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

 

Para se aplicar uma metodologia que descrevesse bem as questões 

pertinentes ao contato das línguas próximas e ensino-aprendizagem de PLA aos 

hispanofalantes, a abordagem adotada no campo teórico visa garantir o rigor 

científico necessário, e está ancorada na pesquisa qualitativa. Conforme apontam 

(SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 31), os estudos da vertente qualitativa “buscam 

explicar o porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não 

quantificam os valores e as trocas simbólicas nem se submetem a prova de fatos, 

pois os dados analisados são não métricos (suscitados e de interação) e se valem 

de diferentes abordagens”.  

Embora a ênfase esteja na interação entre os falantes, mesmo que a 

comunicação oral não seja postulada na pesquisa (pois esta se volta para a escrita, 

que é também um processo interativo), ao transpor para um papel ou página de um 

processador de texto no computador, há interação entre quem está transcrevendo 

ou respondendo a um questionamento. E é justamente nesse entremeio 

comunicativo entre aprender uma LE (português) e recorrer ao banco de dados 

advindos da LM e IL do hispanofalante que, por meio dos empréstimos de ambas as 

línguas, se expressa na escrita. 

Assim sendo, e baseando-se nos pressupostos metodológicos adotados para 

desenvolver tal estudo, é imprescindível apontar que, além da abordagem 

qualitativa, o método definido foi o descritivo-documental, já que durante toda a 

pesquisa o que se explanou foi o detalhamento das interferências de LM e IL na 

produção textual dos aprendizes de PLA. Para tanto, de acordo com Gil (2002, p. 
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42) “a pesquisa descritiva tem como objetivo primordial, a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno, ou então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Isso significa que nos termos da pesquisa qualitativa, tende-se a interpretar, 

de forma diversificada e desprendida de um único modelo, os fenômenos relativos 

ao campo das ciências sociais, compreender além do que os dados e as teorias 

denotam. Afinal, não se almeja quantificar e provar por meio das informações 

coletadas a problemática apresentada no estudo que se faz; pelo contrário, se busca 

entender o fator humano, transpor o abismo que há entre o fator da pesquisa e o 

indivíduo que reproduz tal fator. Ou, conforme expressam (DENZIN; LINCOLN, 2006 

apud AUGUSTO et al., 2014, p. 747): “a pesquisa qualitativa envolve uma 

abordagem interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores 

estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender os fenômenos em 

termos dos significados que as pessoas a eles conferem”.  

Portanto, a pesquisa qualitativa não se baseia em números ou na margem de 

erros. Ela se apoia no conjunto de características que compõem o cenário no qual 

se desenvolvem os fatos. Para enfatizar tal afirmação, Denzin; Lincoln (2006), agora 

citados por Chueke e Lima (2012), afirmam: 

 

 

[...] a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador 
no mundo; consiste em um conjunto de práticas materiais e interpretativas 
que dão visibilidade ao mundo em uma série de representações, incluindo 
as notas de campo, entrevistas, fotografias. Busca-se entender o fenômeno 
em termo dos significados que as pessoas a ele conferem. A competência 
da pesquisa qualitativa será o mundo da experiência vivida, pois é nele que 
a crença individual, ação e cultura entrecruzam-se p. DENZIN; LINCOLN, 
2006, apud CHUEKE e LIMA, 2012, p. 65). 

 

 

Deveras, a abordagem qualitativa muito tem a ver com a prospecção da 

pesquisa, uma vez que são estudadas não somente as intercorrências linguístico-

gramaticais como também o contato entre as duas línguas românicas, que além de 

próximas em seu tronco linguístico também aproximam seus falantes, apresentando 

as interpelações de ambos os idiomas no contexto de ensino-aprendizagem de uma 

LE. 
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4.2. COLETA DOS DADOS PARA A PESQUISA 

 

 

Para que a pesquisa pudesse ter respaldo e fiabilidade em sua composição, a 

apresentação de dados concretos torna-se imprescindível para o decurso em que se 

desenvolveu esta dissertação. Dessa forma, a coleta de material necessário para a 

aplicação das teorias estudadas e que fossem submetidos às interpelações destas 

teorias que compreendem a temática trabalhada transcorreu conforme as 

explanações subsequentes. 

Inicialmente, pretendia-se fazer uma pesquisa de cunho bibliográfico. 

Entretanto, ao ter acesso à obra já citada de Olmo e Escudé (conhecer o princípio 

da alteridade linguística, colocar-se no lugar do outro para entender a sua língua, e 

com isso, promover a compreensão mútua), houve uma reflexão sobre o propósito 

de entender mais sobre as questões arraigadas à LM do hispanofalante que procura 

se aprender uma língua estrangeira. 

Assim, toda a estruturação deste ensaio foi direcionada para a pesquisa 

descritivo-qualitativa, com a análise documental, entretanto, a coleta de dados 

ocorreu de modo remoto, pois, devido ao contexto pandêmico que se estende até a 

atualidade, não foi possível ter contato com os sujeitos aprendizes de PLA. Assim, 

não houve entrevista, aplicação de questionário, nem aulas práticas, em suma, não 

houve interação alguma com os alunos do curso de extensão português como língua 

adicional, promovido pelo Programa de Extensão: Trânsitos, Fronteiras, Migrações e 

Línguas Adicionais na Amazônia, do Departamento de Línguas Estrangeiras da 

Universidade Federal de Rondônia. 

Devido ao fato de não ser possível obter os dados necessários 

presencialmente, por conta da crise sanitária instaurada, o único meio viável, foi 

solicitar junto à coordenação do projeto, a cessão de produções escritas de turmas 

finalizadas, para que se pudesse fazer uso dos dados, para fins estritamente 

acadêmicos, evitando requerer as fichas cadastrais dos alunos, de modo que as 

únicas informações juntadas foram as atividades realizadas pelos alunos de duas 

turmas de PLA que havia se encerrado em 2020. Cabe salientar que em momento 

algum se expôs qualquer informação que pudesse identificar os alunos, assim esta 

pesquisa não foi submetida à aprovação do Conselho de Ética, já que os únicos 

dados obtidos são compostos por alguns fragmentos textuais dos alunos e a 
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identificação dos participantes do curso foi mantida em total sigilo, não havendo 

risco algum de exposição ao meio. 

Após a coleta dos dados e inserção destes, no corpo do texto, deu-se 

seguimento aos procedimentos analíticos, sendo realizada a divisão das partículas 

textuais em duas: a primeira apresenta traços de interferências da IL portunhol e a 

segunda com marcas da LM do aprendiz. Partindo desse pressuposto, as análises 

se firmam em dois vieses investigativos: os termos com erros da interlíngua foram 

classificados em observância às estratégias compensatórias, sob a ótica de Robles 

(2016); os empréstimos linguísticos da LM seguiram os moldes de Durão (2007), 

apontando os erros de produção. As duas perspectivas teóricas que subsidiaram as 

análises dos dados apoiam-se nos preceitos da Linguística Contrastiva, que foi a 

pedra angular para a estruturação da temática abordada nesta dissertação. 

 

 

4.3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DAS ANÁLISES DE DADOS  

 

 

A motivação empregada no desenvolvimento das análises que serão feitas 

posteriormente está ancorada nas bases da pesquisa qualitativa, bem como nos 

moldes da Linguística Contrastiva, a qual endossa as análises contrastivas e de 

erros. Com isso, todo o material submetido a análise foi orientado pelos princípios 

abordados nas teorias fundamentológicas de autores que trabalham a temática das 

línguas em contato no que tange ao ensino de uma LE e as interferências 

linguísticas, idiomáticas, ortográficas intercorrentes da LM e IL portunhol do aprendiz 

no processo de aquisição do português como língua adicional.  

Assim, os parâmetros balizadores para o desenvolvimento das análises 

textuais seguem o modelo elaborado por Altamirano Robles (2016), o qual faz uma 

abordagem sob a perspectiva das interferências linguísticas nos níveis em que elas 

podem ser encontradas na produção escrita dos aprendizes de PLA, embora o cerne 

da questão esteja nos incursos léxico-semânticos. 

Por meio da análise postulada, tende-se a fazer uso dos embasamentos 

teóricos de autores que apresentam em suas pesquisas subsídios para a área das 

línguas em contato, principalmente a dualidade entre o português e o espanhol. 

Nesse sentido, pensadores como Selinker (1969-1972), Durão (2007), dentre outros, 
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que desenvolveram seus trabalhos no limiar da Linguística Contrastiva fazendo uso 

das análises AC e AE, evidenciam nuances das interferências da IL e LM do 

aprendiz de uma LE sobre as produções escritas. A base para as análises dos 

fragmentos com maior incidência de resquícios da IL está nos estudos de Robles 

(2016): a partir disso, as partículas textuais serão submetidas a avaliação, já que a 

adoção das estratégias compensatórias de aproximação, cunhagem, alternância de 

códigos e tradução literal foram as causas recorrentes e mais observadas no que se 

pôde avaliar referente aos textos com interferências da IL portunhol. 

Em busca do rigor científico indispensável em uma investigação detalhada 

dos dados submetidos a análise descritiva, é de bom tom apresentar bases teóricas 

condizentes com o que se pleiteia em todo o escopo dissertativo. Nesse sentido, 

Neves (1996) traz uma reflexão sobre as condutas ou interpretações inerentes à 

aplicabilidade do conhecimento na pesquisa: 

 

 

São diversas as formas de avançar no conhecimento de um fenômeno: pela 
sua descrição, pela medição, pela busca de nexo causal entre seus 
condicionantes, pela análise de contexto, pela indicação das funções de 
seus componentes, pela visão de sua estrutura, pela comparação de 
estados alterados de sua essência, dentre outras. Diferentes maneiras de 
conceber e lidar com o mundo geram formas distintas de perceber e 
interpretar significados e sentidos do objeto pesquisado que não se opõem 
nem se contradizem (NEVES, 1996, p. 04). 

 

 

Em resumo, significa dizer que há inúmeras formas de se alcançar o 

conhecimento sobre o objeto que se estuda por meio de variadas maneiras, assim 

como ressignificar as diferentes leituras de mundo que podem ser feitas. Nas 

conclusões obtidas pela interpelação da análise do objeto desenvolvida, reverbera o 

sentido de que muito embora haja uma gama de possíveis caminhos e 

interpretações sobre o que se postula, nenhuma das vias indicadas é avessa ou 

oposta à compreensão do que é apresentado, de modo que as margens para as 

interpretações não são estanques nem contabilizadas. 

Conforme estabelecido na metodologia desta dissertação, o viés que norteou 

o princípio para as análises dos dados coletados se pauta na pesquisa qualitativa. 

Apesar de se ter um quantitativo de fragmentos textuais, o foco está nas 

subjetividades, ou seja, nas particularidades impressas nas construções textuais 

avaliadas, uma vez que “a pesquisa qualitativa não se preocupa com 
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representatividade numérica, mas sim com o aprofundamento da compreensão a 

partir de um grupo social, de uma organização etc.” (JARDIM; PEREIRA, 2009, p. 3). 

Dessa forma, o resultado final da problemática envolta nas interferências linguísticas 

materializadas na escrita do hispanofalante aprendiz de PLA estará focado não na 

quantidade de erros encontrados na transição de uma língua a outra, mas nas 

questões linguageiras subjetivadas que inferem no desempenho gramatical da 

língua-alvo.  

A base para a análise centra-se nas questões que envolvem o contato entre 

português e espanhol, ou seja, em focar as interfaces da interlíngua, pontuando os 

empréstimos/mesclas, as transferências linguísticas e fossilizações, bem como as 

estratégias adotadas pelos alunos para apresentarem certos empréstimos 

linguísticos na escrita. E, então, identificar as intercorrências interlinguísticas nos 

fragmentos textuais coletados e analisar os caracteres léxico-semânticos, 

promovendo a equiparação entre uma e outra língua por meio da Linguística 

Contrastiva em face das análises contrastivas e de erros, estratégias 

compensatórias e erros de produção.  

Em relação à captação dos textos que formam o corpus desta pesquisa, 

denota-se que devido ao contexto pandêmico instaurado, a coleta de dados deu-se 

sem nenhum contato direto com os alunos, não sendo possível desenvolver 

entrevistas, questionários, nem tampouco aplicar atividades de cunho manuscritas. 

O que aponta para o fato de não ter havido a necessidade em submeter este ensaio 

ao Comitê de Ética, já que em momento algum se teve contato com quaisquer 

participantes do curso. Assim, para que pudesse ser cedido o material para a 

dissertação, foi pedida a permissão para a equipe que coordena o curso, para a 

concessão de algumas produções escritas, para fins acadêmicos, sendo que em 

nenhum obteve-se a relação com nomes de alunos, nem dados que pudessem 

identificar qualquer indivíduo. Ora, como todos os textos eram provenientes de 

atividades não presenciais e de turmas já concluídas, logo, nenhuma informação 

pessoal foi vislumbrada, já que não houve interação nenhuma com os participantes 

do curso de PLA e conforme informado anteriormente, foram selecionados apenas 

pequenos fragmentos textuais, nos quais se notavam as interferências linguísticas. 

Salienta-se que o curso de Português como Língua Adicional integra o 

Programa de Extensão: Trânsitos, Fronteiras, Migrações e Línguas Adicionais na 

Amazônia, promovido pelo GELLSO, conforme mencionado anteriormente. Iniciado 
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em 2019 na modalidade presencial, atendia imigrantes, refugiados e estrangeiros 

(haitianos, venezuelanos, bolivianos) residentes na cidade de Porto Velho. Devido à 

urgência trazida pela pandemia do Covid-19, o curso de PLA, assim como todas as 

atividades no Brasil e no mundo, teve de se adaptar ao ensino remoto e, dessa 

forma, todo o ensino teve de ser reajustado ao modo informatizado para que o 

ensino-aprendizagem pudesse ser promovido ao aluno sem maiores danos para o 

aprendizado. 

Desta forma, com a nova roupagem de aulas remotas adotadas, a oferta do 

Curso de Português para Estrangeiros não ficou restrita aos hispanofalantes 

residentes em Porto Velho, mas se estendeu aos que residem em outros estados 

brasileiros e além Brasil – Venezuela, Colômbia, Paraguai, Bolívia e outros. Então, 

os dados analisados são provenientes de um grupo variado de aprendentes de PLA, 

embora a base comum de todos eles seja a mesma: a LM espanhol e o ensino do 

PLA. Mesmo havendo ligação linguística entre o espanhol da Colômbia, da 

Venezuela e assim por diante, o que se busca é analisar como o português é 

recebido e transcrito por esses alunos que têm suas bases linguísticas no espanhol, 

nesse processo de transição de aprendizagem de uma LE, no caso, o português. 

Para a análise foram selecionadas partículas textuais de três atividades 

variadas aplicadas ao longo do curso, em dois níveis de aprendizagem, a saber: 

fragmentos textuais de uma turma do nível de português básico (A2), assim como 

atividades da turma de nível intermediário (B2), lembrando que em cada tabela 

demonstrativa os textos trazem casos com interferências linguísticas. Assim, deve-

se especificar que cada frase analisada é correspondente a alunos e níveis 

diferentes. E, assim, a relação entre os textos é o ponto comum que equipara a 

interferência linguística na escrita; logo, a explanação teórica une os fragmentos e 

os põe no mesmo patamar.  

Em se tratando dos conceitos A2 e B2, essas classificações se inserem no 

Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas37 (CEFR), de modo que em 

cada modalidade os aprendizes são capacitados a desenvolver algumas habilidades 

que são propostas, tais como: compreender (compreensão oral e leitura), falar 

 
37 O curso de PLA segue os parâmetros do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas 
(CEFR), sendo que os conceitos iniciante e básico se referem aos níveis A1 e A2; intermediário e 
usuário independente correspondem a B1 e B2 e nível avançado e proficiente é C1 e C2. Vide 
https://www.britishcouncil.org.br/quadro-comum-europeu-de-referencia-para-linguas-cefr 
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(interação oral e produção oral) e escrever (produção escrita), assim, de acordo com 

cada nível de aprendizagem (A1-A2; B1-B2; C1-C2), são elaboradas atividades que 

buscam despertar nos alunos as capacidades referentes a cada “degrau” do quadro, 

rumo à proficiência na LE que se está aprendendo. Em resumo, o CEFR pode ser 

considerado uma ferramenta metodológica empregada a nível internacional, com o 

intuito de medir a fluência idiomática do aprendiz. Dependendo do estágio em que o 

aluno esteja (entre A1 e C2), faz-se necessário de que ele seja capaz de 

desenvolver as habilidades condizentes com aquela classificação para se alcance a 

fase seguinte, rumo à proficiência na língua estudada.  

Destaca-se que embora no curso de PLA os aprendizes tenham sido 

avaliados com os parâmetros do CEFR, nesta pesquisa optou-se por apontar essa 

forma de avaliação apenas a título de informação. Logo, não houve a pretensão em 

esmiuçar esse quesito avaliativo, que está vinculado a todas as habilidades 

desenvolvidas pelos alunos ao longo do curso, sendo parte metodológica do corpo 

docente. E uma vez que questões sobre procedimentos pedagógicos e 

metodológicos não foram considerados neste escopo dissertativo, as explanações 

sobre as classificações A1-A2, B1-B2, C1-C2 do quadro comum europeu se deram 

de forma sucinta: o que se analisou nesta dissertação foram questões de cunho 

analítico, pelo viés da pesquisa científica, e não se tem a pretensão de entrar no 

mérito da avaliação de proficiência em línguas. 

Para que fique aclarado, quando se fala sobre as intercorrências ou mesclas 

das línguas das línguas que permeiam ou são integrantes do processo de aquisição 

de uma nova língua, diz-se de partículas de ambos os idiomas acabam se 

apresentando na escrita do aluno. Por exemplo, as palavras gahnar, arbore, são 

algumas das aparentes influências linguísticas presentes na aprendizagem de PLA 

pelo indivíduo hispanofalante. Todas as sentenças dadas como exemplo denotam a 

interferência ora da LM do aprendiz ora da IL, sendo que na primeira nota-se o 

resgate na LM, pois em espanhol não existe o /NH/ e sim o /Ñ/ que é o equivalente, 

tanto que a palavra ganhar acaba recebendo também influência da LM. E assim 

também acontece com árvore, notadamente interpelada pelo espanhol, já que o 

vocábulo na língua do aprendiz é árbol, e /V/ e /B/ têm basicamente a mesma 

pronúncia, diferenciando-se apenas pelo seu ponto de articulação. Nesses casos, há 

uma adequação à variante da comunidade de fala, uma vez que em espanhol não 

há diferença fonética entre /V/ e /B/, ambas se pronunciam como fonema bilabial 
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oclusivo /b/. Nas análises, se observa o uso de / /. Embora as barras inclinadas na 

maioria das vezes representem a fonologia das letras, é preciso esclarecer que não 

é o caso tratado desta dissertação, já que o cerne da pesquisa está na escrita e não 

na fala. Os elementos tratados pela fonética não serão abordados, pois não há a 

pretensão em versar sobre essa área.  

Assim sendo, pegou-se um ponto específico que seria o fio condutor da 

análise – casos de tradução literal, ou, erros lexicais, por exemplo – e os recortes 

escritos que se adequavam ao que se estava abordando eram inseridos na tabela 

avaliativa. Dessa forma, apenas alguns casos serão citados dentro da descrição da 

análise; o restante será contemplado na completude do que é exposto nas 

discriminações analíticas. Outro ponto importante a relatar é a inserção de 

componentes gráficos para identificar as análises pontuais no texto analítico, a 

saber: as palavras escritas pelos alunos com as interferências serão apontadas 

dentro de [...], as letras soltas e dígrafos serão identificadas por / /, as expressões 

oriundas da língua espanhola serão destacadas em itálico e sua correspondência 

em português estará entre {...}; já as sentenças em espanhol que contiverem* são 

provenientes de vocabulário da pesquisadora desta dissertação conforme 

experiência de sua área de formação acadêmica. Assim, a transcrição dos termos 

que usarem asterisco dispensou o uso de gramáticas e dicionários. 

Em relação ao quantitativo de fragmentos textuais analisados, ao todo, foram 

analisados 75 partículas textuais, divididas em dois grupos: 45 textos foram 

enquadrados com possíveis interferências da IL portunhol e as outras 30 produções, 

contendo prováveis intercorrências da LM dos alunos. De modo que os primeiros 45 

trechos escritos foram subdivididos em quatro partes: 20 fragmentos com o possível 

uso da estratégia de aproximação, 10 com uso de cunhagem, 10 identificados com 

adoção de transferência de códigos e cinco compreendidos pela tradução literal. Já 

os outros 30 fragmentos provenientes de LM, foram distribuídos em tabelas com 

erros de produção da seguinte forma: 13 com erros de substituição por analogias e 

transferências diretas; 14 com erros de criação: original e tradução emprestada e por 

fim, os 3 fragmentos restantes, que condizem aos calcos.  

O interessante em coletar atividades de níveis de aprendizagem de forma 

intercalada, levanta-se a questão sobre como o PLA é recebido pelos indivíduos e 

como ocorre a evolução linguística conforme a gradação do indivíduo nas fases de 

aprendizagem. A expectativa é de que os textos do nível A2 são produzidos por 
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aqueles que já têm um conhecimento prévio sobre a língua-alvo, dessa forma, 

entende-se que embora haja algumas percepções sobre o português, ainda será 

frequente a recorrência a empréstimos da LM. De outro lado, os fragmentos textuais 

do grupo de B2 esboçam um pouco mais de compreensão sobre as construções 

gramaticais da língua portuguesa, logo, com base nas análises feitas com os textos 

produzidos pelos alunos de nível B2, supõe-se que as interferências estejam mais 

ligadas a vícios linguísticos provenientes da imersão na IL pelo contato. E, isto, 

muito embora os erros observados no âmbito da aprendizagem de LE dependam de 

outras variáveis, já que cada aprendiz pode estar em um nível de apreensão, 

imersão e contato frequente com a L-alvo diferente de outro. 

A análise dos dados segue os moldes da análise desenvolvida por Robles 

(2016), já que sua pesquisa está voltada para as interferências linguísticas e IL na 

aprendizagem de português por alunos hispanofalantes. Todavia, como esta 

dissertação trata da mesma temática, sua obra é base para o desencadeamento do 

que se pretende apresentar à posteridade, servindo de fonte de pesquisa para a 

área de ensino-aprendizagem do português como língua estrangeira para 

hispanofalantes. Os dados a serem analisados, de início, com as interferências de 

IL, seguirão apenas a forma de organização do modelo de Robles (2016); 

entretanto, o método adotado para avaliar os fragmentos se ancora na análise 

contrastiva, visando apontar onde ocorrem as interferências linguísticas e de qual 

língua são provenientes, bem como fazer a comparação com a construção 

correspondente da língua-alvo, o português. Já as análises com as interferências de 

LM serão explicadas pelos procedimentos abordados por Durão (2007), citada por 

Gimenez (2017), pois os fragmentos apresentam erros de produção em duas 

categorias: erros por substituição e criação de palavra nova. 

Em princípio, a avaliação dos dados se dará de modo a apresentar os 

fragmentos textuais dentro das tabelas, organizadas da seguinte forma: 

• Transcrição dos fragmentos coletados; 

• Indicação da presença de interferências; 

• Correspondência na L-alvo; 

• Explicação sobre as interferências encontradas nos fragmentos e o tipo de 

estratégia adotada pelo aluno ao apresentar as interferências léxico-semânticas. 

Importante esclarecer que os três primeiros tópicos serão abordados dentro 

dos quadros demonstrativos, sendo que o primeiro ponto é referente à cópia fiel ao 
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que os alunos escreveram nas atividades, já as interferências serão identificadas de 

modo realçado em negrito tanto na IL quanto na L-alvo. A transcrição na língua 

portuguesa das produções escritas dos alunos estará com as correspondentes 

interferências traduzidas e destacadas em negrito. Por fim, as análises mais 

detalhadas virão logo após as tabelas, lembrando que o quantitativo de fragmentos 

não necessariamente implicará na explicação de todos os casos. 

 

 

4.4 ANÁLISE TEXTUAL SOBRE AS POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS DA IL - 

PORTUNHOL 

 

 

Nesta quarta seção, apresentam-se os fragmentos textuais produzidos pelos 

alunos do curso de PLA. Ressalte-se que o uso frequente do vocábulo fragmentos 

foi adotado pelo fato de se ter colhido pequenas frases ou palavras nas respostas 

dos alunos nas atividades propostas. Devido à brevidade de algumas respostas, 

optou-se por retirar somente o constructo em que se encontrava a interferência 

linguística. 

A título de explicação, deve-se a opção por usar apenas três estratégias 

compensatórias, pelo fato de nos dados coletados haver mais recorrência desses 

fenômenos – aproximação, cunhagem e alternância de código e tradução literal – 

nos fragmentos textuais analisados. Entretanto, embora os textos tenham sido 

classificados de acordo com as características que descreviam uma estratégia, é 

bem provável que um dado analisado pela perspectiva da estratégia de cunhagem 

se adeque também às outras duas. Logo, o intuito é demonstrar que há evidência de 

interferências linguísticas e que elas podem ser classificadas de acordo com a 

interpretação que for feita. 

As seguintes explanações dos objetos analisados são reflexos ou, pelo 

menos, a tentativa de abordar a observância dos elementos constituintes dos 

estudos fundamentados de autores conceituados nesse campo de pesquisa. Para 

uma melhor elucidação da análise dos fragmentos textuais, a tabela a seguir esboça 

como eles serão apresentados e de que forma serão avaliados. 

 

Tabela 2. Casos de interferências da IL portunhol - estratégia de Aproximação. 
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PRODUÇÃO ESCRITA DOS ALUNOS 
COM AS APARENTES INTERFERÊNCIAS   

POSSÍVEL CORRESPONDÊNCIA NA 
L-ALVO 

Caso 1. Que tudo aconteça em breve e as 
pessoas podem retomar seus planos 

Que tudo aconteça em breve e as 
pessoas possam retomar seus planos 

Caso 2. Está sendo ensinando Está sendo ensinado 
Caso 3. Valorizar mais a nossas famílias  Valorizar mais a(s) nossa(s) família(s)   
Caso 4. Duvidas ao respeito  Dúvidas a respeito 
Caso 5. Pelo todas as coisas boa o ruins Por todas as coisas boas ou ruins 
Caso 6. Despois de três semanas Depois de três semanas 
Caso 7. Nós só podia pegar o Uber Nós só podíamos pegar o Uber 
Caso 8. Sobre meu rotina Sobre minha rotina 
Caso 9. Ciencias contaveis  Ciências contábeis  
Caso 10. Vivendo em local apertados  Vivendo em locais apertados  
Caso 11. Para poder falar muito bom Para poder falar muito bem 
Caso 12. Falo sou um poço Falo só um pouco 
Caso 13. Docente no área de educação Docente na área de educação 
Caso 14. Fazer as tarefa da escola Fazer as tarefas da escola 
Caso 15. Mia rutina Minha rotina 
Caso 16. Trabalho no equipo Trabalho na/em equipe 
Caso 17. Cumpliendo as obrigação Cumprindo as obrigações 
Caso 18. Visitar a igreja os domingos Visitar a igreja aos domingos 
Caso 19. Eu ama dar oportunidade Eu amo dar oportunidade 
Caso 20. Os problemas para nois  Os problemas para nós 

Fonte: Turmas A2 e B2 do Curso de Português como Língua Adicional – Programa de extensão: trânsitos, 
fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia, 2020 – Departamento de LE - UNIR. 

Importante frisar que embora se tenha dado a conhecer os fragmentos de 

escrita elaborados pelos alunos do curso de PLA nessa primeira tabela, a análise se 

deu de maneira a focalizar na generalização dos casos, salvo em alguns pontos 

específicos que mereceram atenção um pouco mais detalhada. Decidiu-se 

apresentar 20 casos com prováveis interferências de IL que se amparam no conceito 

de equiparação; ou, como pontuado na LC, comparar os construtos elaborados 

pelos alunos de PLA em ambas as línguas presentes no percurso de aprendizagem. 

De fato, o aprendizado transita entre a língua de partida do aluno, sua LM, a língua 

de transição, IL, até a língua de chegada, o PLA – fazendo a análise do que foi 

produzido com as bases epistemológicas dos sistemas linguísticos de uma e outra 

língua. 

Diante dos 20 casos observados, e das possíveis 22 transferências 

linguísticas, pontua-se que as partículas destacadas em negrito com as prováveis 

interferências de IL podem ser interpretadas pela estratégia compensatória de 

(BROWN, 2007, apud ROBLES, 2016 p. 51), a qual é definida como Aproximação, 

que é conceituada como “uso de uma alternativa aproximada que exprime o 
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significado do item lexical, expressões, palavras compostas ou estruturas”. Então, o 

hispanofalante aprendiz de PLA faz uso de uma partícula lexical que não é 

gramaticalmente a forma adequada para se empregar na construção léxico-

semântica de palavras da L-alvo, entretanto, pode-se entender como uma 

transferência positiva, já que não prejudica o sentido da frase. Embora as 

composições empregadas na escrita do aprendente de português não correspondam 

fielmente ao vocabulário do sistema gramatical da língua portuguesa, há facilidade 

em compreender o que o hispanofalante quis comunicar ao expressar tal termo. 

Assim sendo, é perceptível que as intercorrências abordadas na primeira 

análise conferem com esta asserção de (ROBLES, 2016, p. 53): “embora seja 

utilizada uma palavra ou expressão da língua portuguesa não adequada no 

contexto, ela se aproxima do significado de outra palavra, expressão ou estrutura na 

LE (português) que quis transmitir o aluno [...] hispanofalante na sua produção 

escrita”. Assim, a fluidez comunicacional não fica prejudicada, pelo contrário, mesmo 

havendo uma palavra incongruente no meio de uma estrutura bem formada, as 

sequências anterior e posterior às transferências linguísticas produzidas pelos 

aprendizes de PLA podem ser bem formadas pela base da língua que se está 

aprendendo. 

Desta forma, é possível dizer que nos fragmentos em que se percebem os 

erros linguísticos como nos casos 4, 5, 8, 14 e 19 dentre outros exemplos dispostos 

na tabela 1, em termos práticos, a mensagem emitida pelo falante não nativo do 

português pode ser perfeitamente compreendida, pois o seu receptor 

automaticamente fará os ajustes necessários para que não haja ruídos em relação 

ao que o hispanofalante quis expressar ao escrever tais termos.  

Seguindo a explanação das análises, a seguinte tabela dá continuidade às 

sequências de transferências linguísticas dispostas nas produções escritas, sendo 

sobressalientes as interferências da IL. Os fragmentos que compõem o segundo 

quadro são inerentes ao processo de cunhagem – expressão também abordada 

pelos autores citados. 

 

Tabela 3. Casos de interferências da IL portunhol - estratégia de Cunhagem. 

PRODUÇÃO ESCRITA DOS ALUNOS 
COM AS APARENTES INTERFERÊNCIAS   

POSSÍVEL CORRESPONDÊNCIA NA L-
ALVO 

Caso 1. É parte de nostra cultura É parte de nossa cultura 

Caso 2. Nâo teher un trabalho estavle Não ter um trabalho estável  
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Caso 3. Pesso desculpas    Peço desculpas 
Caso 4. Para a comida é serviçios Para a comida e serviços 
Caso 5. Vida de as38 perssoas Vida das pessoas 
Caso 6. 56 anhos retornando 56 anos retornando 
Caso 7. Na Universidade de Campinhas Na Universidade de Campinas 
Caso 8. Não é complicada mas requere 
pratica Não é complicada, mas requer prática  

Caso 9. Theno ensino medio Tenho o ensino médio 
Caso 10. Comprometedo com a empresa Comprometido com a empresa 

Fonte: Turmas A2 e B2 do Curso de Português como Língua Adicional – Programa de extensão: trânsitos, 
fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia, 2020– Departamento de LE - UNIR. 

Em análise dos oito casos passíveis de interferências de IL, nota-se que que 

em todos os fragmentos tem-se uma característica comum quanto às transferências 

destacadas. O parâmetro para a presente materialidade de intervenções de mesclas 

da IL do hispanofalante está no preceito da cunhagem, já que de acordo com 

(ROBLES, 2016, p. 53) tem a ver com “uso de palavras ou estruturas que não 

existem em português e foram criadas ou adaptadas de forma hipotética com base 

nas normas da LM ou da mesma LE”. Posto isto, e em observância às partículas 

realçadas, nota-se que nos casos 2, 3, 6, 7 e 8 as interferências são provenientes da 

estrutura da LE, o português. Entretanto, é válido acentuar que no termo [estavle], 

pela ótica ortográfica, o erro está na inversão da ordem da letra /e/, pois, se 

colocado entre /V/ e /L/, a palavra estável estará formada, entretanto, se a visão 

observada for pela estrutura da LM do aluno, é preciso pontuar que, nesse caso, a 

formação do vocábulo ganha uma entonação fonética, uma vez que em espanhol /B/ 

e /V/ têm o mesmo som, o que os diferencia é somente o ponto de articulação de 

ambas, dependendo da comunidade de fala – em se tratando da variação linguística 

diatópica, sim, pois a pronúncia dessas duas letras vai variar nos países de fala 

hispânica – pela ótica da LE ou LM, o fato da estratégia da cunhagem permanece 

sendo o mesmo, afinal, a construção pode ser proveniente tanto de uma quanto de 

outra base linguística, sendo materializada na escrita do aprendiz. 

As partículas de IL nos demais casos 3, 6, 7, e 9 podem ser associadas ao 

fato da inabilidade em utilizar /ss/ e /nh/; ora, como na LM do aluno tais sentenças 

não existem, em contato com as estruturas da língua portuguesa e deparando-se 

com esses dígrafos, notoriamente haverá dificuldade em saber empregá-los, em 

especial, com o uso de /s/ já que as regras para seu uso são mais complexas e 

 
38 Caso referente à estratégia de alternância de código. Este tópico será abordado posteriormente. 
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ramificadas e, por ter tais características, causa confusão na escrita até de falantes 

nativos do português, daqueles que não são bons praticantes da norma padrão. Por 

outro lado, nas palavras com /nh/ produzidas pelos alunos, nota-se que o 

entendimento do aprendiz em relação a essa regra gramatical está articulado com 

sua LM, já que na língua espanhola o correspondente a essa junção é o /eñe/; já o 

/h/ nunca é sonoro, logo, ao se fazer a transcrição de uma palavra da LE que tem 

em seu equivalente /ñ/ – años / [anhos] – na língua materna do aluno, entende-se 

que na visão do hispanofalante, pelo fato do /h/ ser surdo39, ao escrever em 

português uma palavra que sua última sílaba tenha /n/ e, devido ao processo de 

imersão na LE ainda ser singelo, a associação feita pelo hispanofalante é que sendo 

o /h/ mudo e não havendo /ñ/ na L-alvo, logo, [anhos] e [Campinhas] podem ser 

compreendidas como {anos} e {Campinas} se olhar pela ótica da LM. Como o /h/ é 

sempre surdo, ao pronunciar a palavra sem incluí-lo, o som que prevalece é o de /n/, 

o que justificaria o emprego da cunhagem nesses casos.  

Já nos casos em que se apresentam os fragmentos [nostra]; [serviçios]; 

[perssoas] e [requere], é perceptível que embora as expressões tenham mesclas de 

ambos os sistemas linguísticos – LM e LE – nota-se, conforme o esperado, que os 

resgates e suporte são feitos em razão da LM do hispanofalante. Ademais, dada a 

incerteza sobre qual a melhor forma de estruturação de uma sentença, nada mais 

óbvio que o aprendente recorrer ao que lhe é mais acessível, isto é, ao amparo da 

base de seu conhecimento em sua LM. Assim, a afirmação de que as transferências 

linguísticas apontadas na escrita do aluno pendem mais para a LM quer dizer que, 

ao fazer as correspondências – [nostra] / nuestra; [serviçios] / servicios; [perssoas] / 

personas e [requere] / requiere – a aproximação para compor as palavras se dá de 

maneira mais natural com o sistema de LM do que com o de LE. 

Infere-se, de todos os oito casos analisados, a estratégia compensatória da 

cunhagem, considerando todos os apontamentos em relação aos indícios que 

levaram os alunos a apresentar na escrita do PLA o uso dos recursos oriundos da 

LM deles. Ressalte-se que embora detectadas as interferências na escrita, a 

transferência também exerceu papel positivo, pois a integridade da mensagem se 

manteve intacta e em nenhum momento houve prejuízos no entendimento sobre o 

 
39 Palavras como: anhelo, anhelar, inhalar etc., na língua espanhola, reproduzem apenas o som de 
/n/; o “h” é totalmente nulo na fonética da palavra, não exercendo som algum. 
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que se pretendia externar. Em suma, apesar dos erros lexicais que são até 

aceitáveis por se tratar de um indivíduo que está se assujeitando ao processo de 

ensino-aprendizagem de um LE, a ênfase está no fato de haver bem mais acertos 

nas construções escritas do que erros crassos.  

As próximas análises textuais a serem feitas demonstram que os alunos se 

apegaram à tática da alternância de código. Quanto à adoção de tal medida pelo 

aprendente, (ROBLES, 2016, p. 53) refere-se a essa alternativa como uma 

“estratégia que se caracteriza pelo uso de palavras da língua materna espanhola na 

produção escrita em português”. Por conseguinte, são transpostas ao texto do aluno 

as mesclas de palavras condizentes com a sua base linguística, ou seja, de sua LM. 

Nos casos avaliados, fica evidenciado nas produções escritas o quanto a 

interferência da LM é destacada, por outro lado, é notória a preocupação dos 

aprendentes em usar elementos próprios da LE. 

  

Tabela 4. Casos de interferências da IL portunhol - estratégia de Alternância de código linguístico. 
PRODUÇÃO ESCRITA DOS ALUNOS 
COM AS APARENTES INTERFERÊNCIAS   

POSSÍVEL CORRESPONDÊNCIA NA L-
ALVO 

Caso 1. Causados por o coronavírus Causadas pelo coronavírus 
Caso 2. Novas costumes  Novos costumes 
Caso 3. Há muitos passageiros em ônibus  Há muitos passageiros no ônibus  
Caso 4. Pagos de o alugue Pagamento do aluguel 
Caso 5. Pela necesidade de cuidado Pela necessidade de cuidado  
Caso 6. Sintendo uma soledade Sentindo uma solidão 
Caso 7. Cuidar a sua família  Cuidar da sua família 
Caso 8. Vivendo em actualidade Vivendo na atualidade 
Caso 9. Andar em bicicleta Andar de bicicleta 
Caso 10. Eu assisto muitas filmes Eu assisto a muitos filmes 

Fonte: Turmas A2 e B2 do Curso de Português como Língua Adicional – Programa de extensão: trânsitos, 
fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia, 2020– Departamento de LE - UNIR. 

Logo, constata-se o quanto a proximidade entre as duas línguas românicas é 

perceptível: por mais que haja incoerências na transferência de uma língua a outra, 

na grande maioria das recorrências linguísticas o que se percebe são encaixes que 

se adequam. Exemplos disso são as interferências descritas nos casos 1, 4, 5, 6, 7, 

e 8; embora não haja as construções [por o], [pagos de o], [cuidar a], na estrutura 

gramatical da língua-alvo, é possível a conversão dos termos em [pelo], [pagamento 

do], [cuidar de(a)], podendo ser compreendidos até como uma tática de 

aproximação, pois o entendimento de uma língua a outra é gerado sem prejuízo 

para ambos os falantes.  
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Os casos 2, 3, 9 e 10 são claros exemplos de empréstimos da LM do 

hispanofalante, uma vez que na estrutura da base da língua espanhola a partícula 

/en/ sempre vem como complemento dos meios de transportes, por exemplo: *en 

bus, *en coche, *en bici. Sabendo disso, ao transpor tais construções para a escrita 

na LE, segue-se usando a mesma formação da LM, só que traduzida para a LE: [em 

ônibus], [em bicicleta]. O mesmo acontece com as sentenças dos casos 2 e 3, já que 

ambas são produzidas pelo mesmo apego aos moldes arraigados da LM, pois, no 

contexto hispânico, as palavras [costumbre] e [película] são substantivos femininos 

e, assim, há de se ter concordância de gênero. Diante disso, os aprendizes acabam 

por transferir essa regra internalizada de sua base linguística para a LE formando as 

expressões: novas costumes e muitas filmes. Desse modo, se compreende o porquê 

de tais interferências se fazerem presentes na escrita dos alunos, bem como a 

adoção da estratégia compensatória da transferência de códigos na produção 

escrita do hispanofalante aprendiz de PLA.  

Assim, na exposição das tabelas de fragmentos com casos de interferências 

de IL apresenta-se a última vista panorâmica que traz a abordagem da estratégia da 

tradução literal. Como implícito na própria terminologia, não custa lembrar que nesse 

caso a tradução literal está focalizada nas formas da LM transcritas para a LE. Por 

outro lado, é de se acentuar que a tabela em que se apresenta a provável 

correspondência no português traz a tradução exata, existente na língua portuguesa. 

Nesse caso, optou-se por descrever a palavra correspondente e não o sentido da 

frase. 

 

Tabela 5. Casos de interferências da IL portunhol - estratégia de Tradução literal. 
PRODUÇÃO ESCRITA DOS ALUNOS 
COM AS APARENTES 
INTERFERÊNCIAS   

POSSÍVEL CORRESPONDÊNCIA NA L-
ALVO 

Caso 1.  cambio social Mudança social 
Caso 2.  Meu esposo e eu solos  Só meu esposo e eu 
Caso 3. Trabalho no equipo Trabalho em/na equipe 
Caso 4. Meu secreto  Meu segredo 
Caso 5. Espero todo esto acabar Espero tudo  

Fonte: Turmas A2 e B2 do Curso de Português como Língua Adicional – Programa de extensão: trânsitos, 
fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia, 2020– Departamento de LE - UNIR. 

Os casos em foco resultam da estratégia de tradução literal. Se considerados 

em sua concretude, pode-se levar em conta a explanação de Robles (2016), que 

levou adiante e empregou em suas pesquisas as definições de táticas 
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compensatórias abordadas por Brown (2007). Assim, para que se esclareça o modo 

como esse método foi empregado nas análises é necessário tomar nota da definição 

dada pela autora. Os fragmentos avaliados são perpassados pelas ponderações 

feitas por (ROBLES, 2016, p. 53) quando afirma: “tradução em espanhol para 

português de cada uma das palavras de uma frase, expressão ou oração na mesma 

ordem seguindo as normas em espanhol sem contrastar o uso das normas em 

português”. Assim, resta o entendimento de que, por se tratar de sistemas 

linguísticos que têm suas similitudes, as construções léxico-semânticas descritas 

pelos hispanofalantes são condizentes integralmente com a as regras e estruturas 

da LE. 

Contudo, ao se analisar os cinco casos de tradução literal pode-se deduzir 

que claramente há uma correspondência quase fidedigna entre a LM e a LO, não 

fosse o fator semântico. Ora, os cinco vocábulos elaborados pelos alunos em seus 

textos de fato existem na língua portuguesa tal qual escrito na ótica do aluno, uma 

vez que os equivalentes em português são os mesmos: [câmbio], [solos], [equipo], 

[todo] e [secreto]; entretanto, os termos similares na língua portuguesa apresentam 

um sentido diferente daquilo que o aluno quis expressar, pois os significados que o 

aprendiz almejou expor na escrita são os traduzidos na coluna da direita da tabela 5. 

Logo, por se tratar de casos de tradução literal, os vocábulos similares apresentam 

estas etimologias: câmbio – relativo à moeda; câmbio – marchas do carro; solos – 

tipos de superfície terrestre; equipo – verbo equipar, munir-se; secreto – escondido, 

oculto e todo – adjetivo; pronome; substantivo. 

Compreende-se que a conceituação sobre a prática da tradução literal, nos 

casos apresentados as transferências linguísticas são cognatas; trata-se, na 

verdade, de falsos cognatos, pois, ao haver a correspondência heterossemântica, o 

aprendiz tende a empregar na escrita os elementos que em seu entendimento 

“suprem” a necessidade daquilo que quer expressar, razão pela qual faz uso de 

cognatos. Embora as interferências encontradas nos textos cumpram as regras do 

sistema da LE que se está aprendendo, algumas das expressões podem induzir a 

erro, já que os falsos cognatos costumam acarretar sérios problemas de 

compreensão. Uma palavra, por mais idêntica que seja em ambos os idiomas – no 

caso das heterossemânticas –, para o indivíduo que está em processo de 

aprendizagem de uma LE, tais correspondências idiomáticas tornam-se, sem dúvida, 

um obstáculo a ser superado para que o saber não estacione no erro do uso de 
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falsos cognatos. Na maioria dos casos em que há confusão sobre o significado de 

uma e outra expressão, ao escrever na L-alvo, o aprendiz hispanofalante recorrerá à 

sentença que mais se assemelha ao conhecimento internalizado de sua LM. 

 

 

4.5. ANÁLISE TEXTUAL SOBRE AS POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS DE LM 

 

 

Diferentemente do modo teórico como as primeiras análises sobre as 

interferências associadas à IL do aluno foram explicitadas – uma vez que o foco das 

análises anteriores se amparou nas estratégias compensatórias elaboradas por 

Brown (2007), seguiu-se a versão usada por Robles (2016) –, a condução das 

abordagens analíticas deste tópico estará articulada com o que denotam as 

assertivas de autores da área da LA anteriormente citados, que à luz da LC versam 

sobre análises contrastiva e de erros em razão dos materiais textuais objetos desta 

pesquisa. Portanto, em razão de as interferências apresentadas nos textos provirem 

da língua materna do aprendiz falante de espanhol, o embasamento teórico usado 

para as explicações das ocorrências de mediações linguísticas presentes na 

transição da língua base do aluno, até a apreensão da LE em que se está 

estudando, se pauta nas marcações trabalhadas na perspectiva da Linguística 

Contrastiva e afins. 

Por conseguinte, a estruturação dos textos, modo de avaliação e disposição 

dos fragmentos desta segunda análise seguirão o modelo das tabelas usadas a 

princípio, para que seja mais bem compreendida a forma como se planeja contrastar 

as interferências linguísticas da LM com as correspondências na L-alvo. Então, 

volta-se a discriminar os termos condutores da análise em pauta e as perspectivas 

teóricas que subsidiarão as explanações sobre as intercorrências de resquícios da 

língua materna do hispanofalante nas produções escritas. 

A descrição das partículas escritas dentro das tabelas enfatiza que nos 

elementos textuais se podem notar as intercorrências relacionadas às bases 

estruturais da língua materna do aluno. Isso denota que as intervenções linguísticas 

materializadas nos textos dos aprendizes podem se refletir na aprendizagem e 

caracterizar fenômenos provenientes da interferência, ou transferência negativa; tais 

desvios da linguagem são recorrentes no processo de aprendizagem de uma LE. 
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No que tange à sobreposição de regras linguísticas de uma língua sobre a 

outra, essas interposições, principalmente da LM do hispanofalante que está 

aprendendo a LE, geram o que anteriormente foi apontado como transferências 

negativas. Quanto a isso, Silva (2019) afirma que essas errôneas cessões 

linguísticas se apresentam no âmbito da aprendizagem de uma nova língua: 

 

 

A interferência é a ocorrência do uso de modelos de uma língua para outra, 
que podem causar desvios nítidos de vocabulários, pronúncia, estruturação 
de frases e textos, bem como nos âmbitos idiomáticos e culturais. Ela é a 
principal característica da interlíngua e da fossilização. 
A fossilização também conhecida como cristalização, é outro ponto que 
deve ser destacado quando tratamos de interlíngua, pois é um fenômeno 
que frequentemente acontece com o aprendiz de uma língua nova. Este 
conceito refere-se aos erros e desvios no uso da língua estrangeira, 
internalizados e difíceis de serem eliminados. Ela se faz presente quando o 
aprendiz de uma língua estrangeira passa a usar com frequência uma regra 
de sua língua materna em uma língua alvo que é o objeto de estudo. 
(SILVA, 2019, p. 46). 

 

 

Em aquiescência ao supracitado, depreende-se que as questões envolvendo 

as contraposições entre os elementos linguísticos que se entrecruzam e acabam por 

se materializar na escrita da nova língua são, na verdade, fruto da aproximação 

idiomática que, em tese, deveria facilitar a fruição do aprendizado sobre a L-alvo, 

mas acabam por facilitar a ocorrência de resquícios da LM do aluno, em detrimento 

das construções linguageiras de LE. Nesses casos, notam-se interferências de uma 

língua na outra, por conta de os sistemas de ambas terem similitudes que 

aproximam as composições dos vocábulos léxico-semânticos. 

Diante das explanações proferidas, os parâmetros norteadores para as 

análises de dados levam em consideração a fossilização e o que foi citado 

anteriormente por Silva (2020) no que tange aos erros de produção, que abrangem: 

substituição, criação de palavra nova e os calcos, conforme ressaltado por Durão 

(2007) e Gimenez (2017), e serão esses os pressupostos teóricos que conduzirão tal 

parte das análises.  

As produções analisadas foram escolhidas por apresentarem essas 

interferências, de modo que os erros encontrados nas escritas e transcritos para as 

seguintes tabelas expositivas ressaltarão os encontros linguísticos nos quais se 

enquadram os conceitos de erros observados nos fragmentos textuais dos 

aprendizes. Acentua-se que embora se apresentem muitos casos nas tabelas, nem 
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todos serão examinados individualmente; cada produção textual foi analisada 

conforme o parâmetro de avaliação fosse correspondente à ingerência trazida no 

texto, ou seja, nos quadros expositivos em que os elementos apresentam 

características como erros de substituição, de criação de palavra nova e de calco, 

todas as transcrições estarão distribuídas dentro da tabela correspondente ao 

fenômeno observado no texto do aprendiz. 

As primeiras partículas textuais contendo resquícios das transferências 

negativas, ou interferências, estão dispostas na tabela a seguir, dando continuidade 

ao que foi proposto no modelo das análises anteriores; nesta, se apresenta a 

construção escrita do aluno, em que se nota a presença de bases linguísticas da LM 

– destacadas em negrito – na produção vocabular da palavra na L-alvo. Ao lado da 

transcrição do aprendiz, há a tradução do texto correspondente na LE e logo abaixo 

da tabela seguem-se as elucidações analíticas sobre os fenômenos linguísticos, os 

quais foram objeto das análise. 

 

Tabela 6. Casos de interferências de LM, com erros de substituição – analogias e transferência direta 
PRODUÇÃO ESCRITA DOS ALUNOS 
COM AS APARENTES INTERFERÊNCIAS   

POSSÍVEL CORRESPONDÊNCIA NA L-
ALVO 

Caso 1.  Sintendo uma soledade  Sentindo uma solidão 

Caso 2. A idea de fechas as ruas A ideia de fechar as ruas 
Caso 3. Na facultade Na faculdade 
Caso 4. Requere prática  Requer prática 
Caso 5. Mercado de ventas Mercado de vendas 
Caso 6. Português nas palabras Português nas palavras 
Caso 7. Tambien sou uma fiel admiradora Também sou uma fiel admiradora 
Caso 8. Respetuosa y solidaria Respeitosa e solidária 
Caso 9. Poder garantizar Poder garantir 
Caso 10. Os planes Os planos 
Caso 11. Escrever ese mensageiro Escrever nesse aplicativo de mensagens 

Caso 12. Ubicada na cidade Localizada na cidade 
Caso 13. Dividiríamos as ganancias  Dividiríamos os lucros 

Fonte: Turmas A2 e B2 do Curso de Português como Língua Adicional – Programa de extensão: trânsitos, 
fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia, 2020 – Departamento de LE - UNIR. 
 

Atendendo ao que se observou nos fragmentos e nas interferências 

linguísticas presentes nos textos, foi possível identificar a presença dos fenômenos 

de erros de produção sob a perspectiva de substituição, de modo que a interpelação 

dos dados se relaciona à substituição das analogias de significado e forma. Isso 

implica no fato de que os relevos linguísticos de LM na escrita de LE são intrínsecos 

às peripécias do contato entre línguas distintas. Assim, pode-se afirmar que nos 
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casos de 1 a 7 nota-se a presença da substituição por analogia, de formas e 

significados, já que todas as partículas marcadas em negrito exprimem o descrito na 

explanação teórica do tema. Ou seja, a forma como o aprendiz interpreta as 

sentenças da LE que recebe e como faz uso das estruturas que se assemelham às 

de sua LM. Assim, é perceptível que embora o aluno faça convergência de estrutura 

de palavras da LM para a L-alvo, devido a similitudes tanto de forma quanto de 

sentido, isso dá ao hispanofalante certa segurança para proceder com tal conduta, já 

que, em tese, a compreensão dos termos não deixa de ser efetivada. 

Em contrapartida, os casos de 8 a 13 esboçam o entendimento da 

substituição por transferência direta, ou seja, aquela que segue exatamente a 

mesma forma usada na LM, correspondente à tradução literal da palavra. Ressalta-

se nos fragmentos expostos a observação de que nos casos 11 e 13 os vocábulos 

mensageiro e ganancias são representados exatamente nas mesmas formas na L-

alvo, resultando no que se define como palavras heterossemânticas ou cognatas, 

entretanto, o sentido que o aprendiz empregou ao fazer uso dessas palavras não é 

pontualmente o mesmo em sua LM, pois o mensajero na LM tem o sentido de digitar 

uma mensagem em um programa digital – salas de bate-papo, já em português, 

significa o encarregado de entregar uma mensagem; ganancias em LM significa 

lucros, em português, é ambição e secreto na LM é segredo; já na LE, significa 

escondido/oculto. Nas demais palavras escritas de modo idêntico, a LM do 

aprendente (como ubicada e planes) pode acarretar confusão para um falante 

nativo do português, pois são expressões que, dependendo do contexto, 

principalmente a primeira, já não fazem parte do vocabulário da L-alvo. 

 

Tabela 7. Casos de interferências de LM, com erros de criação de palavra nova – criação original e 
tradução emprestada 

PRODUÇÃO ESCRITA DOS ALUNOS 
COM AS APARENTES INTERFERÊNCIAS   

POSSÍVEL CORRESPONDÊNCIA NA L-
ALVO 

Caso 1. Pela apertura das aulas Pela abertura das aulas 
Caso 2. Evitar agromeciones Evitar aglomerações  
Caso 3. Que ele sadiesse  Que ele saísse 
Caso 4. No guropo de riscos No grupo de riscos 
Caso 5. Meas responsabilidades Minhas responsabilidades 
Caso 6. Que eu fazo Que eu faço 
Caso 7. Para saver Para saber 
Caso 8. Fize modificações  Fiz modificações  
Caso 9. Pude olhear  Pude olhar  
Caso 10. Uma ideia maravilosa Uma ideia maravilhosa 
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Caso 11. O desfile començou O desfile começou 
Caso 12. Similtudes de as palavras Similitudes de palavras 
Caso 13. Felizes sonrriem Felizes sorriem 
Caso 14. Minha ciudade natal Minha cidade natal 

Fonte: Turmas A2 e B2 do Curso de Português como Língua Adicional – Programa de extensão: trânsitos, 
fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia, 2020 – Departamento de LE - UNIR. 

 

Conforme descrição da tabela, os fragmentos que compõem sua tessitura 

estão contidos nos moldes dos erros de criação de palavra nova. Isso remete ao fato 

de que a ocorrência de partículas textuais criadas a partir de uma interpretação 

errônea da LE sobre como a estruturação do vocábulo se apresenta, ou seja, a 

constituição do termo acaba não pertencendo nem ao sistema linguístico da LE nem 

ao da LM do aprendiz. Tal definição é referente à criação original de palavras. Por 

outro lado, as sentenças que surgem por intermédio das mesclas das bases 

estruturais de uma ou de outra língua caracterizam o que se define como tradução 

emprestada, pois a formação da palavra permeia ambos os sistemas das línguas na 

aprendizagem de uma nova língua pelo hispanofalante. 

As produções que se integram ao significado do erro de criação original estão 

presentes nos casos de 1 a 8. Ora, ao atentar-se para as transferências linguísticas, 

é possível compreender que ao construir os vocábulos os alunos acabaram criando 

termos que não condizem nem com os aspectos da língua materna dos alunos nem 

com a língua portuguesa. Isso denota que a palavra é uma criação original, 

justamente por não pertencer a nenhum dos dois idiomas em que o indivíduo está 

imerso. Os exemplos mais evidentes que caracterizam a criação original de palavras 

novas estão dispostos em: caso 1 [apertura], correspondente a [abertura] em 

português e espanhol; caso 2 [agromenciones], na L-alvo seria [aglomerações] e na 

LM aglomeraciones; caso 3 [sadiesse], ao que seria [saísse] em português e saliese 

em espanhol; caso 4 [guropo], para o termo [grupo] em ambos os idiomas e o caso 5 

[meas], sendo que na LE o certo é [minhas] e na LM do aluno seria mías. Diante dos 

aspectos que explicam a ocorrência das interferências nos textos, na criação de 

palavras novas por meio da criação original, nota-se que as construções 

apresentadas nos textos dos alunos literalmente fogem às regras dos idiomas; 

assim, criam-se termos novos como os analisados dando ênfase ao que também é 

definido como transferência criativa. E isso se evidencia na produção dos alunos. 

Por outro lado, em palavras provenientes da criação por tradução 

emprestada, verifica-se que devido às similaridades existentes entre os vocabulários 
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das duas línguas, deu-se aos aprendizes a possibilidade de mesclar os sistemas e, 

usando da verossimilhança heterossemântica entre as palavras, formaram-se 

palavras como: caso 11 [començou] para a correspondência em português da 

palavra {começou} e comenzó40 em espanhol; caso 13 [sonrriem], ao que seria 

{sorriem} em LE e sonrien na LM. Assim, uma situação muito recorrente é a criação 

de palavras que na língua espanhola finalizam com /d/ mudo, como no caso 14 

[ciudade], para {cidade} em português e ciudad em espanhol. Quanto à análise da 

criação de palavras por meio dos empréstimos de tradução, conclui-se que é notória 

a junção idiomática nas palavras transcritas pelos alunos e que, embora interligando 

o termo de uma língua ao correspondente na outra, a compreensão final da entença 

não foi afetada. Ou seja: o nível léxico-semântico não foi prejudicado, somente a 

ortografia em alguns dos casos ficou um pouco mesclada demais; mesmo assim, o 

sentido do que se queria passar na escrita não foi rompido. 

Posto isso, segue-se a realização das análises textuais com a abordagem da 

última categoria a ser observada: o erro de calco que, conforme mencionado durante 

as especificações do estudo mediador das análises, evidencia na escrita do aluno os 

empréstimos de termos ou expressões que não são encontradas na LO. Logo, as 

transcrições textuais apresentadas mostram que todas as interferências, aqui 

definidas por calcos, são inerentes à LM do aluno. 

 

Tabela 8. Casos de interferências de LM, com erros de calco 
PRODUÇÃO ESCRITA DOS ALUNOS 
COM AS APARENTES 
INTERFERÊNCIAS   

POSSÍVEL CORRESPONDÊNCIA NA L-
ALVO 

Caso 1. De sair, de comprar Sair, comprar 
Caso 2. Em bicicleta De bicicleta 
Caso 3. Todo um reto Desafio  

Fonte: Turmas A2 e B2 do Curso de Português como Língua Adicional – Programa de extensão: trânsitos, 
fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia, 2020 – Departamento de LE - UNIR. 

 

Das observações dos presentes casos de erros de calco, o interesse está no 

fato de que essas expressões são expressamente empregadas na língua materna 

dos alunos, pois, na estruturação da língua espanhola, as expressões dos casos 1 e 

2 não se aplicam na língua portuguesa, uma vez que em espanhol as expressões ir 

 
40 O termo mais frequente para ‘começar’ em espanhol é empezar, entretanto, existe o vocábulo 
comenzar. 
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de compras, ir de tiendas, ir de tapas; en bicicleta, en coche, en ómnibus, en avión41 

são as únicas formas corretas para expressar-se nos contextos que as exigem. 

Esses casos foram classificados como erros de calco, pelo fato de não haver a 

ocorrência de tais expressões na língua portuguesa, já que as expressões com o 

verbo IR sempre são acompanhadas da partícula ‘a’; logo, nunca se escreve: “vou ir 

de compras”, “vou ir de lojas”, “vou ir de bar” – essas frases seriam a tradução literal 

das orações anteriores, na língua espanhola. Na língua portuguesa se expressa: “ir 

às compras”, “ir às lojas”, “ir ao bar”. Do mesmo modo, as expressões que envolvem 

os meios de transporte são consideradas casos de calco, pois na LM do aluno 

sempre se usa a partícula ‘en’, já na L-alvo os substantivos são acompanhados pela 

preposição ‘de’; assim, as expressões em português se formam assim: de bicicleta, 

de carro, de ônibus, de avião e assim por diante. Dessa forma, também se pode 

entender que essas composições textuais dos alunos são condizentes com os erros 

de produção por calco, pelo fato de não haver correspondência de iguais termos na 

LO. Resumindo: os erros de calco são recursos usados pelos hispanofalantes que 

ao tomarem por base os elementos constitutivos de sua LM (o espanhol) 

reproduzem termos não equivalentes na língua-alvo. Logo, todas as interferências 

indicadas dentro da tabela foram analisadas pelo viés dos erros de produção, tendo 

por definição o calco. Conforme explanações analíticas, os elementos trazidos na 

investigação estão embasados no conceituado por Durão (2007), não restando 

dúvida em relação aos critérios que definiram a classificação das interferências da 

LM nos textos apresentados. 

 
41 Nesse parágrafo, as expressões em Itálico são provenientes do vocabulário da pesquisadora, 
devido a sua área de formação – Licenciatura em Letras Espanhol, pela Universidade Federal do 
Acre. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando todos os aspectos, teorias e análises pilares desta pesquisa, 

depreende-se que ela vai bem além de apenas apontar os erros linguísticos – seja 

em que nível eles se manifestem (gramatical, ortográfico, semântico ou fonético), na 

materialidade de sua construção no contexto de ensino-aprendizagem. Afinal, ao 

interpelar as interveniências linguísticas presentes nas produções escritas dos 

hispanofalantes aprendizes de PLA, pelo viés da Análise de Erros, tende-se a 

considerar que os equívocos léxico-semânticos produzidos não podem ser julgados 

como meras falhas de aprendizagem, ou inabilidade em assimilar as regras 

linguísticas. Pelo contrário, no âmbito de ensino-aprendizagem em que duas línguas 

se entrecruzam por meio do contato direto e uma língua sempre se sobressai, 

causando interferências linguísticas, pode-se entender que na conjuntura dos fatos 

os erros aparecem não por desleixo ou inabilidade do sujeito aprendiz, mas por 

questões que vão além da simples interpretação de certo e errado. 

Outro ponto de significativa relevância tratado nesta dissertação é, sem 

dúvida, o conceito da intercompreensão. Nesse ponto, compreende-se, de modo 

resumido, tudo o que está contido nesta pesquisa. Com a promoção empática de 

compreender a língua do outro, possibilita-se um olhar mais humano para o cenário 

migracional de falantes de espanhol nos estados da Amazônia brasileira. E também 

suscita o acolhimento a esses concidadãos, que trazem na identidade o contexto da 

proximidade idiomática da sua língua materna com a língua pátria do Brasil – já que 

no caso abordado neste estudo espanhol e português são línguas cognatas e seus 

falantes estão em contato direto, logo, as trocas linguageiras entre os dois idiomas é 

inevitável. Em resumo, somente com a explanação da intercompreensão e a 

possibilidade de sua execução, todos esses pontos citados se condensam e se 

completam.  

Em relação ao arcabouço teórico que embasou a completude do corpus e as 

análises textuais, ele provém do campo da Linguística Contrastiva. Como se sabe, 

os estudos contrastivos versam sobre as línguas postas em contato. No ensino-

aprendizagem do PLA tratado nesta pesquisa, a LC e seus componentes 

compreendidos pela AC e AE correspondem ao pretendido, pois ela busca entender 

a existência de tantos ruídos quanto às similitudes entre essas línguas irmãs; e, 

também, quais os mecanismos adotados pelos indivíduos compreendidos pelo 
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ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira e como essas estratégias 

interferem na apreensão das regras da LE. Todas as teorias e autores pensados 

para compor o suporte teórico da pesquisa abordam preceitos norteadores das 

grandes áreas de estudos que abordam a comparação entre os dois sistemas 

linguísticos aqui abordados. 

Com as bases teóricas definidas, resta apresentar as considerações 

resultantes das análises. Assim, se verifica, de acordo com os dados coletados, as 

intervenções identificadas nas produções, o modo como se desencadearam as 

avaliações e aquilo que é abarcado pelo suporte teorético que amparou as 

observações analíticas. Constatou-se, ainda, que na primeira parte, na qual foram 

avaliadas as partículas textuais com interferências da IL portunhol, sob os preceitos 

das estratégias compensatórias trabalhados por Robles (2016), todas as 45 

partículas apresentaram, notoriamente, traços marcantes da LM dos aprendizes. 

Mesmo nos textos em que se fazia referência à IL portunhol ou, mesmo, à LE, foi 

possível observar que embora os empréstimos feitos correspondam a critérios 

ligados à L-alvo, no âmago da construção linguística a base estava arraigada à LM 

dos alunos. Já nas análises que mediaram as interveniências linguísticas dos 

fragmentos com erros da LM, as reflexões mostram que dentre as 30 partículas 

distribuídas nos critérios avaliativos 22 estavam amalgamadas ao sistema da L1 do 

aprendiz; as outras nove se dividiam entre sentenças que não correspondiam 

diretamente nem a uma língua nem a outra, e outros poucos vocábulos podiam ser 

associados à L2.  

Diante de todos os aspectos analisados, considera-se que algumas possíveis 

considerações finais possam ser levadas em conta. Sumariamente, acredita-se que 

o objetivo proposto foi cumprido, pois foram feitas as investigações das 

interferências linguísticas de LM nas produções textuais dos aprendizes de PLA, 

bem como identificadas tais mediações e indicadas como elas se apresentam, e 

como isso reflete no campo léxico-semântico da L-alvo. Também foram apontados 

os mecanismos táticos que os aprendentes utilizaram ao transpor partes de 

estruturas linguísticas da LM e IL para construir o correspondente errôneo na LE. Os 

resultados apontaram para a constatação de que, na análise das partículas textuais, 

todas apresentaram traços marcantes da LM dos aprendizes. Isso se deve ao fato 

de que as formas estruturais empregadas pelo aluno ao transcrever na L-alvo traz os 

moldes pensados em sua LM. Logo, a aparição das interferências é ocasionada pelo 
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contato entre as línguas, e isso poderá ocorrer devido à similaridade entre as línguas 

próximas e o fato de o aprendiz não saber ao certo como empregar a estrutura 

correspondente na L-alvo. Ademais, considera-se que todos os tópicos discutidos 

em cada seção estão interligados, posto que cada temática trabalhada é inerente à 

completude da pesquisa, cada assunto foi pensado de modo a coexistir, criando, 

assim, uma espécie de imagem panorâmica em que os pontos estão todos 

interseccionados em complementariedade. 
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APÊNDICES 

Quadro: Produção escrita dos alunos de PLA, com algumas das interferências inerentes à IL portunhol. 

Produção do aluno Equivalente em português Equivalente em espanhol Interferências da IL 
Que tudo aconteça em breve e as 
pessoas podem retomar seus 
planos 

Que tudo aconteça em breve e as 
pessoas possam retomar seus planos 

Que todo suceda pronto y la gente 
pueda reanudar sus planes  

Podem  

Preciso muito de sair, de comprar 
comida 

Preciso muito sair para comprar 
comida 

Necesito salir a comprar comida  De sair – de comprar 

Causados por o coronavírus Causados pelo coronavírus  Causado por coronavirus  Por o  
Preocupadas em quanto ao 
sustento 

Preocupadas com o sustento Preocupado por los medios de vida Em quanto  

Está sendo ensinando está 
desesperada situação 

Está sendo ensinado sobre esta 
desesperadora situação 

Se le está enseñando sobre esta 
situación desesperada 

Sendo ensinando – está 
desesperada 

Valorizar mais a nossas famílias  Valorizar mais a(s) nossa(s) família(s)   Valorar más a nuestra (s) familia (s) A nossas famílias  

Novas costumes  Novos costumes Nuevas costumbres  Novas costumes  

Duvidas ao respeito  Dúvidas a respeito Dudas a respeto Ao respeito 
Pelo todas as coisas boa o ruins Por todas as coisas boas ou ruins Por todas las cosas buenas o malas Coisas boa o ruins 
Afeita meus ingressos  Afeta minha renda  Afecta mis ingresos  Afeita – ingresos  
Há muitos passageiros em ônibus  Há muitos passageiros no ônibus  Hay muchos pasajeros en el bus  Em ônibus  
Nós só podia pegar o Uber  Nós só podíamos solicitar o Uber Solo pudimos solicitar Uber Nós só podia 
O impacto sobre meu rotina O impacto sobre minha rotina El impacto en mi rutina Meu rotina 
Nâo teher un trabalho estavle Não tem um trabalho estável  No tiene un trabajo estable  Nâo teher - estavle 
Tenico de laboratorio   Técnico de laboratório  Técnico de laboratorio  Tenico  
Pagos de o alugue Pagamentos do aluguel Pagos del alquiler  Pagos de o alugue 
Gastos para a comida é serviçios Gastos com a comida e serviços  Gastos en alimentos y servicios  É serviçios  
Ciudade – tehemos – ciencias 
contaveis 

Cidade – temos – ciências contábeis  
Ciudad – tenemos – ciencias 
contables  

Ciudade – tehemos – 
ciencias contaveis 

Vida de as perssoas Vida das pessoas La vida de las personas  De as perssoas  
Pela necesidade de cuidado Pela necessidade de cuidado Por la necesidad  Necesidade  
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Podia salir a trabalhar Podia sair para trabalhar Podía salir a trabajar  Salir a trabalhar  
Despois de três semanas Depois de três semanas Después de tres semanas  Despois  
Theno – 56 anhos   Tenho – 56 anos  Tengo – 56 años Theno – anhos   
Sintendo uma soledade Sentindo uma solidão Sintiendo solo  Sintendo – soledade 
Evitar agromeciones  Evitar aglomerações  Evitar las aglomeraciones  Agromeciones  
Vivendo em local apertados Vivendo em locais apertados  Viviendo en lugares estrechos  Local apertados 
Cuidar a sua família  Cuidar de sua família  Cuidar a su familia  Cuidar a sua  
Não está sendo fácil, mais tudo vai 
ficar bem! 

Não está sendo fácil, mas tudo vai 
ficar bem! 

No ha sido fácil, ¡pero todo saldrá 
bien!  

Mais  

As pessoas que são no guropo de 
riscos 

As pessoas que são do grupo de 
risco 

Las personas que pertenecen al 
grupo de riesgos  

No gurupo  

Na Universidade de Campinhas  Na Universidade de Campinas  En la Universidad de Campinas Campinhas  
Tenho tuda minha vida em issa 
profesão 

Tenho tudo em minha vida com essa 
profissão  

Tengo todo en mi vida con esta 
profesión  

Tuda – issa profesão 

Comprometedo com a empresa Comprometido com a empresa Comprometido con la empresa  Comprometedo  
Para poder falar muito bom Para poder falar muito bem Para poder hablar muy bien  Falar muito bom 
Vivendo em actualidade Vivendo na atualidade Viviendo en la actualidad Em actualidade 
Logo tive que empeçar a trabalhar Logo tive que começar a trabalhar Pronto tuve que empezar a trabajar Empeçar  
Andar em bicicleta Andar de bicicleta  Andar en bicicleta Em bicicleta 
Eu conosco poucas pessoas Eu conheço poucas pessoas Yo conozco pocas personas Eu conosco  

Docente no área de educação Docente na área de educação Docente en el área de la educación  No área  

Fazer as tarefa da escola Fazer as tarefas da escola Hacer las tareas de la escuela As tarefa 
Eu assisto muitas filmes Eu assisto a muitos filmes  Yo veo muchas películas  Muitas filmes  
Mia rutina – trabalho no equipo Minha rotina – trabalho na/em equipe Mi rutina – trabajo en el equipo Mia rutina – no equipo 
Meas responsabilidades Minhas responsabilidades  Mis responsabilidades Meas  
Visitar a igreja os domingos  Visitar a igreja aos domingos Irme a la iglesia a los domingos Os domingos 
Que eu fazo Que eu faço Lo que hago Fazo  
Cumpliendo as obrigação Cumprindo as obrigações Cumpliendo las obligaciones  Cumpliendo – as obrigação 

Fonte: Curso de extensão Português como Língua Adicional – trânsitos, fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia  
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Quadro: Produção escrita dos alunos de PLA, com as interferências inerentes à LM do hispanofalante. 

Produção do aluno Equivalente em português Equivalente em espanhol Interferências da LM  
Fez um cambio social alrededor 
do mundo 

Houve uma mudança ao redor do 
mundo 

Hubo un cambio social alrededor del 
mundo 

Cambio – alrededor  

Han ficado – mía lanchonete  Ficaram – minha lanchonete Han quedado – mi hamburguesería  Han – mía  
Nos parques e plazas Nos parques e praças En los parques y plazas Plazas  
Poder garantizar Poder garantir Poder garantizar Garantizar  
Sou inspector Sou inspetor Soy inspector Inspector  
Sou mecánico automotriz Sou mecânico automotivo Soy mecánico automotriz Mecánico automotriz  
Fui coordinador docente  Fui coordenador docente  Fui coordinador docente Coordinador 

Tenho un post-grado en música 
Tenho uma pós-graduação em 
música  

Tengo posgrado en música  Un post-grado – en  

Muitas incertidumbre Muitas incertezas  Muchas incertidumbres Incertidumbre  
Salir da inseguranza Sair da insegurança  Salir de la inseguridad Salir - inseguranza 
Os planes – buena persona Os planos Los planes  Planes – buena persona 

La incertidumbre marcó mi rutina A incerteza marcou minha rotina La incertidumbre marcó mi rutina 
La incertidumbre marcó mi 
rutina 

Casi están doble de sus valor 
Quase estão o dobro de seus 
valores 

Casi están doble de sus valor Casi están doble de sus valor 

Todos os proyectos Todos os projetos Todos los proyectos Proyectos  
Máscaras son esenciales As máscaras são essenciais Las mascarillas son esenciales Son esenciales 
Ninguno de los dois Nenhum dos dois Ningún de los dos  Ninguno de los 

La angustia estaba allí, al acecho A angústia estava ali, à espreita La angustia estaba allí, al acecho 
La angustia estaba allí, al 
acecho 

Pudimos volver a abrir Podemos voltar a abrir  Pudimos volver a abrir Pudimos volver 
Mis deseos perdidos Meus desejos perdidos Mis deseos perdidos Mis deseos 
Integrarnos, establecernos Nos integrar, nos estabelecermos Integrarnos, establecernos Integrarnos, establecernos 
Volver a las letras Voltar para as letras Volver a las letras Volver a las  
Reencontrarme conmigo  Reencontrar-me comigo Reencontrarme conmigo  Reencontrarme conmigo 
Precios novos esos productos Novos preços nos produtos Precios nuevos en esos productos Precios - esos 
Ubicada na cidade Localizada na cidade Ubicada en la ciudad Ubicada  
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Desconozco en su totalidad Desconheço em sua totalidade Desconozco en su totalidad Desconozco en su totalidad 
Algumas actividades Algunas atividades Algunas actividades Actividades  
Hacer reparação  Fazer reparos Hacer reparaciones  Hacer  
Pude quedarme Pude ficar  Pude quedarme Quedarme  
Las cosas que me gustan As coisas que eu gosto Las cosas que me gustan Las cosas que me gustan  
Comenzó o isolamento Começou o isolamento Comenzó el aislamiento Comenzó  
Desempeño de suas actividades Desempenho de suas atividades Desempeño de sus actividades Desempeño – actividades  
Gusto de trabajar en equipo Gosto de trabalhar em equipe Gusto de trabajar en equipo Gusto de trabajar en equipo 
Responsable con las tareas 
asignadas 

Responsável com as tarefas 
atribuídas  

Responsable con las tareas asignadas 
Responsable con las tareas 
asignadas 

Buenas relaciones 
interpersonales 

Boas relações interpessoais  Buenas relaciones interpersonales 
Buenas relaciones 
interpersonales 

Con mis pacientes y compañeros 
de trabajo 

Com meus pacientes e 
companheiros de trabalho 

Con mis pacientes y compañeros de 
trabajo 

Con mis pacientes y 
compañeros de trabajo 

Puntual y dinámica Pontual e dinâmica  Puntual y dinámica Puntual y dinámica  
Me gusta aprender mucho Eu gosto de aprender muito Me gusta aprender mucho Me gusta – mucho  
Hacer las cosas. Fazer as coisas cada vez melhor Hacer las cosas cada vez mejor. Hacer las cosas – ves – mejor  
Ser de calidad y basado nas 
normas 

Ser de qualidade e baseado nas 
normas 

Ser de calidad y basado en las normas Calidad y basado  

Muy importante com mucha 
experiência  

Muito importante com muita 
experiência  

Muy importante con mucha experiencia  Muy – mucha 

Soy sociable me gusta trabajar  
Sou sociável, gosto de trabalhar 
em equipe 

Soy sociable me gusta trabajar  Soy sociable me gusta trabajar 

Hacer un buen trabajo Fazer um bom trabalho Hacer un buen trabajo Hacer un buen trabajo 
Las cosas se hagan bien As coisas saiam bem Las cosas se hagan bien Las cosas se hagan bien 
Respetuosa y solidaria Respeitosa e solidária  Respetuosa y solidaria Respetuosa – y   
Amable y de fácil relacionamento Amável e de fácil relacionamento Relación amble y fácil  Amable – y  
Dispuesta al cambio Disposta a mudanças  Dispuesta al cambio Dispuesta al cambio  
Fonte: Curso de extensão Português como Língua Adicional – trânsitos, fronteiras, migração e línguas adicionais na Amazônia  
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ANEXO 3  

 

ANEXO 4   
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ANEXO 5 
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ANEXO 7    

 
 
ANEXO 8    
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ANEXO 9    

 
 
ANEXO 10    

 
 
ANEXOS DA ATIVIDADE MENSAGEM: ESPALHANDO ÂNIMO E CUIDADOS COMO 
PRÓXIMO 
  
TEXTO 1. 
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TEXTO 2. 
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ANEXOS DE ATIVIDADES DIVERSAS 
 
Anexo A   

 
 
Anexo B  

 
 
Anexo C  
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Anexo E  
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Anexo F   
 

 
 
Anexo G  
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