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Resumo 

 

 

AIRES, Débora Medeiros da Rosa. Ideologias Linguísticas no ensino de língua 

estrangeira: relações entre português (LM) e espanhol (LE). 2019. 128 p. 

Dissertação de Mestrado (Mestrado em Letras) – Programa de Pós-Graduação em 

Letras, Centro de Letras e Comunicação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

 

Os usos da linguagem são sempre originados, guiados e fundamentados por 

aspectos ideológicos. Com base nesse entendimento, as ideologias linguísticas 

podem ser conceituadas como sistemas de ideias que articulam noções de 

linguagem, línguas, fala e comunicação com formações culturais, políticas e sociais 

específicas (DEL VALLE, 2007). Esta pesquisa tem como objetivo propor reflexões 

acerca de ideologias linguísticas implicadas na relação entre a língua portuguesa 

como língua materna e a língua espanhola como língua estrangeira. Para isso, 

foram aplicados questionários aos estudantes do curso de Letras – Português e 

Espanhol da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), ou seja, professores de 

língua estrangeira em formação, e também aos professores do mesmo curso, que 

são os formadores dos futuros professores. Solicitou-se que expressassem de que 

modo percebem e como abordam o contato de línguas nos processos de 

ensino/aprendizagem de espanhol. Percebeu-se nas respostas dos participantes a 

emergência de ideologias linguísticas variadas, ora valorizando os benefícios do 

contato entre as línguas, ora recomendando que as línguas devem desenvolver-se 

de forma separada para evitar a ocorrência de erros. A partir disso, foram 

elaborados ideologemas, que são os pressupostos nos quais se apoiam as 

ideologias linguísticas. 

 

 

Palavras-chave: ideologias linguísticas; línguas em contato; ensino de língua 

estrangeira; língua espanhola. 
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Resumen 

 

 

AIRES, Débora Medeiros da Rosa. Ideologías Lingüísticas en la enseñanza de 

lengua extranjera: relaciones entre portugués (LM) y español (LE). 2019. 128 p. 

Disertación de Maestría (Maestría en Letras) – Programa de Pós-Graduação em 

Letras, Centro de Letras e Comunicação, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

 

Los usos del lenguaje son siempre originados, guiados y fundamentados por 

aspectos ideológicos. Con base en ese entendimiento, las ideologías lingüísticas 

pueden ser conceptualizadas como sistemas de ideas que articulan nociones de 

lenguaje, lenguas, habla y comunicación con formaciones culturales, políticas y 

sociales específicas (DEL VALLE, 2007). Esta investigación tiene como objetivo 

proponer reflexiones sobre las ideologías lingüísticas implicadas en la relación entre 

la lengua portuguesa como lengua materna y la lengua española como lengua 

extranjera. Para eso, fueron aplicados cuestionarios a los estudiantes del curso de 

Letras – Portugués y Español de la Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o sea, 

profesores de lengua extranjera en formación, y también a los profesores del mismo 

curso, que son los formadores de los futuros profesores. Se les pidió que expresaran 

de qué modo perciben y cómo enfocan el contacto de lenguas en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje de español. Se percibió en las respuestas de los 

participantes la emergencia de ideologías lingüísticas variadas, en algunos 

momentos valorando los beneficios del contacto entre lenguas, y en otros 

recomendando que las lenguas deben desarrollarse de forma separada para evitar 

la ocurrencia de errores. A partir de eso, fueron elaborados ideologemas, que son 

los presupuestos en los cuales se apoyan las ideologías lingüísticas. 

 

 

Palabras clave: ideologías lingüísticas; lenguas en contacto; enseñanza de lengua 

extranjera; lengua española. 
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1 Introdução 

 

 

Ao se pensar nas diversas formas de abordar a língua como objeto de 

estudo da Linguística, podem-se mencionar duas visões que diferem na maneira 

como enfocam esse objeto. De acordo com os interesses do observador, o 

fenômeno linguístico pode ser definido em termos que valorizam em maior ou menor 

grau os aspectos sociais, culturais e políticos. 

Em oposição a uma abordagem mais formalista da linguagem, focada nas 

propriedades formais que descrevem o sistema linguístico, adotada pelo paradigma 

neogramático-estruturalista-gerativista, há uma abordagem que considera 

fundamental para os estudos linguísticos que se leve em conta a relação entre 

língua, cultura e sociedade. Essa perspectiva contextualizadora é representada por 

disciplinas como a Antropologia Linguística, a Sociolinguística e os Estudos 

Glotopolíticos (DEL VALLE, 2007).  

Os desenvolvimentos dessas disciplinas e os aportes que trouxeram para os 

estudos linguísticos permitiram que pudessem direcionar seu foco mais em direção 

ao falante que à língua, e mais ao contexto e ao uso que ao sistema, o que 

possibilitou também a emergência da concepção de ideologias linguísticas. 

Nos diversos usos da linguagem – que nunca são neutros – realizados nas 

diferentes formas de interação social, são expressos elementos de cunho ideológico. 

Questões como poder, autoridade e legitimidade são centrais para a análise do 

funcionamento da língua que, como elemento de ação política, deve ser definido 

como um fenômeno ideológico discursivo, ou seja, um objeto dinâmico em constante 

relação dialógica com o contexto (DEL VALLE, 2007). 

As ideologias linguísticas são elementos fundamentais para a identificação e 

a análise dos regimes de normatividade a partir dos quais se interpretam as práticas 

linguísticas. Pelo fato de as ideologias estarem inscritas nesses regimes, seus 

dispositivos atuam a partir de instituições, gerando discursos que legitimam as 

práticas. A legitimação pode ser percebida nas próprias práticas discursivas, na 

avaliação que os falantes fazem das formas em diferentes espaços sociais, e nos 

textos reguladores, como gramáticas e manuais de ensino de línguas. 
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Ao considerar que os usos da linguagem serão sempre originados, guiados 

e fundamentados por aspectos ideológicos, se faz necessário pensar de que forma 

estes elementos estão envolvidos nos processos de ensino/aprendizagem de 

línguas, tanto materna como estrangeira. No que se refere ao ensino/aprendizagem 

de língua estrangeira, Martins (2007) salienta que aprender uma língua não se 

resume ao contato e ao conhecimento da língua-alvo, mas há uma série de 

processos comunicativos que abarcam questões políticas e ideológicas, culturais e 

sociais, visto que esses processos podem transportar o falante para outros lugares, 

outras situações e relações pessoais. A conexão que se estabelece com uma 

realidade sociocultural nova se produz sempre sobre uma base de pressupostos 

culturais que configuram nossa própria identidade social. Por consequência, 

aprender uma nova língua não é apenas alcançar um domínio funcional de um novo 

código linguístico, mas também ser capaz de interpretar e relacionar-se com uma 

realidade sociocultural diferente. 

Os aspectos ideológicos relativos à língua estrangeira serão determinantes 

na medida em que influenciam os propósitos do processo de aprendizagem e as 

atitudes frente à língua-alvo. A ideologia está presente desde a escolha da língua a 

ser estudada, até a forma de fazê-lo e o objetivo de aprendê-la: escolher esta língua 

ou outra, aprender para viajar ou para o trabalho e negócios, priorizar uma ou outra 

habilidade. 

Da mesma forma, os aspectos ideológicos estão interligados às ações que 

determinam o fazer do professor de língua estrangeira. Também é ideológica a 

atitude do professor no trabalho com a língua e os objetivos que espera que sejam 

alcançados pelos alunos, o modo como pretende encaminhar seu trabalho para 

atingir esses objetivos, o que levará a que faça escolhas inclusive sobre a maior ou 

menor utilização da língua materna e da língua-alvo no processo. 
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1.1 Tema 

 

 

Investigação dos aspectos relativos às ideologias linguísticas mobilizados 

por estudantes e professores do curso de Letras – Português e Espanhol da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a partir da forma como percebem e 

qualificam as relações entre língua portuguesa (língua materna) e língua espanhola 

(língua estrangeira), dentro de processos de ensino/aprendizagem. 
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1.2 Justificativa 

 

 

Assim como exposto anteriormente, interessa utilizar na pesquisa uma 

abordagem explicitamente contextualizadora do fenômeno linguístico, a qual 

considera que os usos da linguagem se inscrevem em sistemas perpassados por 

concepções ideológicas. 

Os aspectos ideológicos relativos à língua estrangeira serão determinantes 

no processo de aprendizagem na medida em que influenciam as atitudes frente à 

língua-alvo. A ideologia está presente na escolha da língua a ser 

ensinada/aprendida, na forma e no objetivo de fazê-lo, na escolha das habilidades 

privilegiadas nas atividades em sala de aula, na maior ou menor utilização da língua 

materna e da língua-alvo no processo, na variedade da língua a ser trabalhada, nos 

textos e materiais selecionados, dentre outras coisas.  

A motivação para o estudo desse assunto deve-se ao fato de que, após ter 

sido aluna do curso de Letras – Português e Espanhol da UFPel, e ao atuar como 

professora de Língua Espanhola na rede de ensino básico, percebo a necessidade 

de reflexão sobre os aspectos que envolvem o ambiente bilíngue que caracterizam 

uma aula de língua estrangeira, considerando que todos esses elementos estão 

baseados em ideologias linguísticas. 

Frente a isso, esta pesquisa busca contribuir para que se tome consciência 

das ideologias linguísticas que norteiam, embasam e às quais se submete o fazer 

docente, a quais interesses se está servindo com as escolhas feitas a partir das 

demandas profissionais e quais estruturas sociais se está (re)produzindo através 

delas. Assim como não há usos da linguagem que sejam neutros, não há ensino e 

aprendizagem neutros, já que o ambiente de ensino e os sujeitos sociais implicados 

nele estão sempre inseridos em contextos socioculturais, localizados geográfica e 

historicamente. 
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 

Promover reflexões acerca de ideologias linguísticas implicadas na relação 

entre a língua portuguesa como língua materna (LM) e a língua espanhola como 

língua estrangeira (LE), a partir da visão de estudantes do curso de Letras, ou seja, 

professores de língua estrangeira em formação, e também de professores do curso, 

que são os formadores dos futuros professores. 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Identificar se os alunos e os professores do curso de Letras percebem a 

relação entre a LM e a LE como acarretando benefícios ou prejuízos ao 

processo de ensino/aprendizagem de LE; 

 Destacar se aceitam ou se rejeitam, totalmente ou em parte, o uso da LM em 

ambiente de aprendizagem de LE; 

 Distinguir as motivações que levam à aceitação ou à rejeição do uso da LM 

no processo de ensino/aprendizagem de LE; 

 Propor ideologemas nos quais se fundamentam os pressupostos das 

ideologias linguísticas expressas pelos participantes. 
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1.4 Perguntas de Pesquisa 

 

 

 Enquanto aprendizes de línguas e professores em formação ou formadores, 

qual consideram ser o papel da língua materna no processo de 

ensino/aprendizagem da língua estrangeira? 

 Os alunos e os professores do curso de Letras expressam acreditar que é 

recomendável ou não o uso da língua materna no ambiente da sala de aula 

de língua estrangeira? 

 Há momentos, situações ou atividades em que o uso da língua materna é 

mais ou menos recomendável? 

 Na visão dos estudantes e dos docentes, o que motiva o benefício ou o 

prejuízo do uso da língua materna? 

 É possível perceber diferenças nas respostas dadas quando se considera o 

adiantamento dos alunos no curso de Letras, demonstrando que dão maior ou 

menor preferência ao uso da LM em níveis mais básicos ou mais avançados? 

 Quais ideologias linguísticas podem ser percebidas embasando as respostas 

dadas? 
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2 Revisão de Literatura 

 

 

2.1 Ideologia Linguística 

 

 

Ao longo da história dos estudos linguísticos, variadas foram as formas de 

abordar e conceituar a língua, de acordo com diferentes entendimentos acerca de 

sua natureza e funcionamento. Como explicita del Valle (2007), por um lado, há uma 

definição de língua como um sistema de comunicação e interação, de transmissão 

de informações entre os seres humanos, cuja natureza e funcionamento se explicam 

através de suas propriedades estruturais e princípios formais. Por outro lado, há 

uma designação de língua como um sistema de relação entre a substância verbal e 

o contexto comunicativo. Há, portanto, de um lado uma abordagem formalista da 

linguagem, de forma mais ou menos descontextualizadora, representada pelo 

paradigma neogramático-estruturalista-gerativista; por outro, há uma abordagem 

explicitamente contextualizadora do uso da linguagem, representada em disciplinas 

como a Antropologia Linguística, a Sociolinguística e os Estudos Glotopolíticos.  

Percorrendo algumas das principais escolas teóricas, a proposta da 

concepção e do método do estruturalismo é a de que a língua é um sistema ou 

uma estrutura, cabendo ao linguista a tarefa de analisar como se organizam e 

funcionam as unidades que a constituem, que obedecem a princípios para o 

desenvolvimento de um todo coerente. A língua é, portanto, forma e estrutura, e não 

substância a partir da qual se manifesta. Com o interesse voltado apenas para a 

descrição das relações internas, todos os aspectos extralinguísticos são 

abandonados, e 

ficam excluídas as relações entre língua e sociedade, língua e cultura, 

língua e distribuição geográfica, língua e literatura ou qualquer outra relação 

que não seja absolutamente relacionada com a organização interna dos 

elementos que constituem o sistema linguístico. (COSTA, 2010, p. 115) 

 

Na vertente norte-americana do estruturalismo, destaca-se também a 

interpretação de que a linguagem humana é  

um condicionamento social, uma resposta que o organismo humano 

produzia mediante os estímulos que recebia da interação social. Essa 
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resposta, a partir da repetição constante e mecânica, seria convertida em 

hábitos, que caracterizariam o comportamento lingüístico de um falante. 

(KENEDY, 2010, p. 128) 

  

A preocupação do gerativismo encontra-se em elaborar um modelo teórico 

formal que possa descrever e explicar abstratamente o que é e como funciona a 

linguagem humana. Baseando-se em uma concepção racionalista, entende-se que a 

capacidade humana de desenvolver competência linguística é resultado de um 

dispositivo inato, interno e herdado geneticamente, de uma faculdade da linguagem. 

Por isso, “as línguas deixam de ser interpretadas como um comportamento 

socialmente condicionado e passam a ser analisadas como uma faculdade mental 

natural. A morada da linguagem passa a ser a mente humana” (KENEDY, 2010, p. 

129). 

Concebendo a linguagem como instrumento de interação social, o 

funcionalismo  

se preocupa em estudar a relação entre a estrutura gramatical das línguas e 

os diferentes contextos comunicativos em que elas são usadas. [...] Seu 

interesse de investigação lingüística vai além da estrutura gramatical, 

buscando na situação comunicativa – que envolve os interlocutores, seus 

propósitos e o contexto discursivo – a motivação para os fatos da língua. A 

abordagem funcionalista procura explicar as regularidades observadas no 

uso interativo da língua, analisando as condições discursivas em que se 

verifica esse uso. (CUNHA, 2010, p. 157)  

 

Para a concepção funcionalista, portanto, a língua deve ser analisada nas 

funções que desempenha na comunicação interpessoal, já que são essas funções 

externas que influenciam a organização interna do sistema linguístico. O uso da 

língua, que é vista como um instrumento de comunicação e de interação social, é 

uma adaptação feita pelo falante às diferentes situações comunicativas. 

Na perspectiva da Sociolinguística, a língua é estudada em seu uso real, 

incluindo as relações entre a estrutura e o sistema linguístico e os aspectos sociais e 

culturais da produção e uso da linguagem. Objetivando entender os fatores que 

motivam a variação linguística, compreende-se que  

a língua é uma instituição social e, portanto, não pode ser estudada como 

uma estrutura autônoma, independente do contexto situacional, da cultura e 

da história das pessoas que a utilizam como meio de comunicação. 

(CEZARIO; VOTRE, 2010, p. 141)  

 

Para demonstrar a relação entre língua, cultura e sociedade, a 

Sociolinguística direciona sua abordagem para o estudo da língua em situação real 
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de comunicação, salientando a existência de uma natureza socioestrutural da 

linguagem. 

Abarcando também essa perspectiva, o interacionismo trata do fenômeno 

linguístico não apenas do ponto de vista do sistema que o forma, mas também pela 

forma como se relaciona com as condições múltiplas e heterogêneas que o 

constituem e põe em funcionamento. Inclui-se em seus estudos, portanto, categorias 

como “ação”, “outro”, “prática” e “sociedade” (MORATO, 2011). A língua não é vista 

apenas como intermediária entre o pensamento dos falantes e o mundo; não é 

apenas signo e código, mas é ação e trabalho dos sujeitos nas práticas sociais. Por 

isso,  

entendida como atividade constitutiva do conhecimento humano, a 

linguagem não apenas é estruturada pelas circunstâncias e referências do 

mundo social; é ao mesmo tempo estruturante do nosso conhecimento e 

extensão (simbólica) de nossa ação sobre o mundo. Ou seja, podemos 

dizer da linguagem que ela é uma ação humana (ela predica, interpreta, 

representa, influencia, modifica, configura, contingencia, transforma etc.) na 

mesma proporção em que podemos dizer da ação humana que ela atua 

também sobre a linguagem. (MORATO, 2011, p. 317)  

 

Com base na visão do uso da linguagem contextualizado nas práticas 

sociais, considera-se a língua como um fato social, dentro de processos de 

construção cultural, nos quais há a manifestação de elementos de natureza 

ideológica. Questões como poder, autoridade e legitimidade são centrais para a 

análise do funcionamento da língua que, como elemento de ação política, deve ser 

definida como um fenômeno ideológico discursivo, ou seja, um objeto dinâmico em 

constante relação dialógica com o contexto (DEL VALLE, 2007). 

Os usos que se fazem da linguagem não são neutros, ou seja, nas práticas 

sociais, intermediadas pela linguagem, são estabelecidas conexões entre os 

significados, os contextos, os jogos de poder, as ideologias, de forma mais ou 

menos consciente, mais ou menos explícita. Como ressalta Ledesma (1999, p. 52), 

“não é possível analisar as diversas práticas sociais dos sujeitos (sejam ou não 

discursivas), sem estabelecer conexões significativas entre o uso linguístico, a 

mudança histórica e a consciência social”1 2. Moita Lopes, baseando-se em Kroskrity 

                                                             
1 Texto original: “no es posible analizar las diversas prácticas sociales de los sujetos (sean o no 

discursivas), sin establecer conexiones significativas entre el uso lingüístico, el cambio histórico y la 

conciencia social” 
2  As traduções das citações originalmente em espanhol foram feitas pela autora desta pesquisa. 
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(2004)3, lembra que “o significado é intrinsecamente ideológico” (2013, p. 22). No 

mesmo sentido, Bourdieu (2008) afirma que não existem palavras neutras, já que a 

produção e a recepção da linguagem se dão por locutores situados em diferentes 

posições no espaço social, o que os reveste de intenções e interesses diversos.  

Ledesma (1999) coloca três características para o entendimento do 

significado de ideologia: a primeira diz respeito a uma visão parcial da realidade, já 

que se refere a uma maneira particular de apropriar-se dela; a segunda se relaciona 

ao fato de que essa apropriação sempre se dá dentro de relações de poder e 

hegemonia; a terceira corresponde à ideologia como uma representação parcial da 

realidade que é útil e funcional para determinar ações. 

Portanto, assim como a ideologia remete a sistemas de crenças, ideias e 

representações subjetivas, também remete ao âmbito das práticas, como 

constituinte da construção social dos significados através das atividades humanas 

(ARNOUX; DEL VALLE, 2010). 

Ao lembrar que são múltiplas as formas de definir o que é ideologia, del 

Valle (2007) baseia-se em Blommaert (2005)4 para mostrar as duas grandes 

categorias em que pode ser classificada. Uma delas se caracteriza pela localização 

explícita tanto dentro de um conjunto de representações simbólicas que constituem 

a ideologia em questão como de suas funções e de seus agentes culturais, políticos 

ou sociais que as adotam e promovem (por exemplo, o socialismo, o neoliberalismo, 

o racismo etc.). A segunda categoria entende a ideologia como um sistema cognitivo 

que normaliza e naturaliza uma determinada interpretação das experiências; é o 

senso comum, as percepções normais que temos do mundo como sistema, as 

atividades naturalizadas que servem de suporte às relações sociais e estruturas e 

padrões de poder que, por sua vez, reforçam esse senso comum.   

Ao associar o aspecto das relações de poder que geram as crenças que dão 

sustentação às ideias naturalizadas no senso comum dentro do campo da 

linguagem, pode-se perceber a manifestação dessas relações de algumas maneiras, 

como, por exemplo, na valoração dos diversos usos das línguas e dos sujeitos que o 

fazem, ou seja, na relação entre as formas linguísticas e o seu valor social. Se o 

usuário da língua se utiliza de uma variedade mais próxima do que se entende por 

                                                             
3 KROSKRITY, Paul V. Language Ideologies. In: DURANTI, A. (org.) A Companion to Linguistic 

Anthropology. Oxford: Blackwell, 2004. 
4 BLOMMAERT, Jan. Discourse. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
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uma norma culta, legitimada por gramáticas normativas e pela mídia, por exemplo, 

ele será mais bem visto, sua fala será mais respeitada e terá mais facilidade de 

acesso a vários âmbitos sociais em comparação com uma pessoa que se utiliza de 

uma variedade menos prestigiada da língua ou até mesmo demonstre um sotaque 

muito marcante de uma região geográfica específica. 

Arnoux e del Valle (2010) e del Valle e Meirinho-Guede (2016) usam o termo 

mercado linguístico, conceito proposto por Pierre Bourdieu (2008), para referir-se 

aos regimes ou sistemas de normatividade que atribuem valores diferentes aos usos 

da linguagem. As características linguísticas estão sempre ligadas às características 

econômicas, políticas e sociológicas de cada comunidade, o que corresponde ao 

aspecto de mercado, já que a distribuição do capital linguístico entre os indivíduos é 

desigual, determinada pelos aspectos político-sociais. Assim como as relações 

sociais são interações simbólicas, “as trocas lingüísticas – relações de comunicação 

por excelência – são também relações de poder simbólico onde se atualizam as 

relações de força entre os locutores ou seus respectivos grupos” (BOURDIEU, 2008, 

p. 23-24). 

A naturalização e a universalização das concepções mais formais da 

linguagem, conforme colocam Arnoux e del Valle (2010), baseando-se em Bourdieu 

(2008), ocultam os aspectos relativos às condições econômicas e sociais da 

aquisição de uma competência legítima e da constituição do mercado onde se 

estabelece e impõe o que seja legítimo ou ilegítimo. Reproduzindo a ordem 

simbólica do sistema das diferenças sociais, as práticas linguísticas são medidas e 

valoradas  

em relação às práticas legítimas, quais sejam as práticas dos dominantes, 

sendo no interior do sistema de variantes praticamente concorrentes 

(instituído realmente todas as vezes em que se acham reunidas as 

condições extralingüísticas para a constituição de um mercado lingüístico) 

que se define o valor provável objetivamente conferido às produções 

lingüísticas dos diferentes locutores e, por conseguinte, a relação que cada 

um deles pode manter com a língua e, pela mesma razão, com a sua 

própria produção. (BOURDIEU, 2008, p. 40) 

 

As ideologias linguísticas são elementos fundamentais para a identificação e 

análise desses regimes de normatividade a partir dos quais se interpretam as 

práticas linguísticas. Pelo fato de as ideologias estarem inscritas nesses regimes, 

seus dispositivos atuam desde instituições, gerando discursos que legitimam as 

práticas. A legitimação pode ser percebida nas próprias práticas discursivas, na 
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avaliação que os falantes fazem das formas em diferentes espaços sociais, e nos 

textos reguladores, como gramáticas e manuais.   

O estudo do desenvolvimento e funcionamento dos regimes de 

normatividade deve identificar como objeto de análise as representações 

sociolinguísticas, isto é, das representações que se referem, por um lado, aos 

objetos linguísticos (línguas, variedades, falas, sotaques, registros, gêneros, modos 

de ler e escrever etc.) e, por outro, às avaliações sociais desses objetos e dos 

sujeitos a eles associados (ARNOUX; DEL VALLE, 2010). As representações 

sociolinguísticas atuam na estruturação do contexto, como suporte linguístico, 

comportamental e material. 

Para Boyer (2003)5, citado por Arnoux e del Valle (2010), as representações 

sociolinguísticas estão associadas a outras noções que agem dentro de diferentes 

disciplinas que estudam a interface onde coexistem a linguagem e a sociedade: as 

atitudes, que são cristalizações da representação de condutas; os estereótipos, que 

são simplificações e fixações de uma representação; a imagem, que é uma 

reprodução assemelhada que conserva a estrutura do objeto; e a opinião, que é a 

verbalização de uma representação. 

As manifestações das representações sociolinguísticas podem ocorrer em 

múltiplas zonas discursivas: 

nos textos que regulam política e juridicamente o uso da linguagem 

(programas políticos, leis e regulamentos), nos quais se definem os objetos 

linguísticos (gramáticas, dicionários, livros de estilo) e nos quais são 

tematizados (artigos de opinião sobre, por exemplo, o uso correto), nas 

imagens midiáticas que associam a determinados grupos de pessoas 

determinadas forma de fala (comediantes que em suas imitações 

reproduzem e criam estereótipos sociolinguísticos) e na própria práxis 

linguística, entendida como ação na qual os interlocutores negociam suas 

identidades sociais. (ARNOUX; DEL VALLE, 2010, p. 3)6 

 

De acordo com a definição de del Valle (2007), as ideologias linguísticas são 

sistemas de ideias que articulam noções de linguagem, línguas, fala e comunicação 

                                                             
5BOYER, Henri. De l’autre côté du discours. Recherches sur les représentations 

communautaires. Paris: L’Harmattan, 2003. 
6 Texto original: “en los textos que regulan política y jurídicamente el uso del lenguaje (programas 

políticos, leyes y reglamentos), en los que definen los objetos lingüísticos (gramáticas, diccionarios, 

libros de estilo) y en los que los tematizan (artículos de opinión sobre, por ejemplo, el uso correcto), 

en las imágenes mediáticas que asocian a determinados grupos de personas con determinadas 

formas de habla (cómicos que en sus imitaciones reproducen y crean estereotipos sociolingüísticos) y 

en la propia praxis lingüística, entendida como acción en la que los interlocutores negocian sus 

identidades sociales.” 
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com formações culturais, políticas e sociais específicas. Ainda que pertençam ao 

âmbito das ideias e possam ser concebidas como uma ligação coerente entre a 

linguagem com uma ordem extralinguística, para naturalizá-la e normalizá-la, 

também se produzem e reproduzem no âmbito material das práticas linguísticas e 

metalinguísticas, apresentando um alto grau de institucionalização. 

Os discursos que instituem os regimes de normatividade, em suas redes de 

relações sociais, colocam suas formas de apropriação da realidade de modo a torná-

las legítimas e naturalizadas, qualificando e determinando os papeis de cada sujeito, 

direcionando-o para atuar de uma forma ou outra. Assim, a análise das ideologias 

linguísticas deve propor-se como objetivo a identificação do contexto em que 

adquirem pleno significado. 

Mas o que faz com que se opte por conceitualizar um sistema de ideias 

sobre a linguagem como ideologia linguística? Esse questionamento é sugerido por 

del Valle (2007), que, em seguida, o explica ao apontar três condições que 

explicitam os aspectos ideológicos envolvidos nesse sistema de ideias. A primeira 

condição é a contextualidade, ou seja, sua vinculação com uma ordem cultural, 

política e social; a segunda é a função naturalizadora, ou seja, seu efeito 

normalizador de uma ordem extralinguística apoiada no senso comum; a terceira é a 

institucionalidade, ou seja, sua produção e reprodução em práticas 

institucionalizadas organizadas em benefício de formas concretas de poder e 

autoridade. 

Portanto, o sentido que o aspecto ideológico adquiriu na tradição crítica em 

que se apoia o autor (que cita suas bases em Althusser (1971)7, Bourdieu (1990)8 e 

Foucault (19699, 197510)) ancora a ideologia não só em sua relação objetiva com o 

“real”, mas também em sua associação com práticas e ideias naturalizadoras e 

normalizadoras de uma ordem extralinguística11, com a legitimação de um tipo 

determinado de saber que serve de suporte ao exercício do poder e da autoridade. 

                                                             
7 ALTHUSSER, Louis. “Ideology and ideological State apparatuses”. In: ALTHUSSER, Louis. Lenin 

and philosophy and other essays. London: Verso, 1971. 
8 BOURDIEU, Pierre. The logic of practice. Cambridge: Polity, 1990. 
9 FOUCAULT, Michel. L’archéologie du savoir. Paris: Gallimard, 1969. 
10 FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir: naissance de la prison. Paris: Gallimard, 1975. 
11 Utilizou-se a expressão “ordem extralinguística” em conformidade com a nomenclatura e a 

descrição feita pelo autor del Valle (2007). A separação de fatores linguísticos e extralinguísticos não 

é unânime entre autores. 
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O processo de naturalização e normalização das representações 

sociolinguísticas ocorre articulado e apoiado em ideologemas. Esse termo é 

explicitado por Arnoux e del Valle (2010), os quais se baseiam em Marc Angenot 

(1982)12, e se refere a “lugares comuns, postulados ou máximas que, podendo 

realizar-se ou não na superfície, funcionam como pressupostos do discurso” 

(ARNOUX; DEL VALLE, 2010, p. 12)13.  

Os ideologemas revelam as implicações sociais e históricas dos discursos e 

é possível associá-los a localizações geográficas e temporais, a campos discursivos 

e/ou instituições, por exemplo. Atinge-se a imposição de um ideologema quando a 

aceitação do que ele manifesta se generaliza de maneira que sejam obstruídas as 

possibilidades de uma leitura crítica ou de uma problematização de seu conteúdo. 

Por exemplo, pode-se citar o caso de ideologemas como: “o português mais 

certo é o da região X do Brasil”, como se as variedades utilizadas em todas as 

outras regiões fossem “erradas”; “não se deve usar palavras em outras línguas 

porque aqui no Brasil se fala português”, sobre o caso dos estrangeirismos; “as 

pessoas que falam a língua X são menos/mais inteligentes que as que falam a 

língua Z”, sobre uma suposta relação entre capacidade intelectual e uso da língua. 

A autora Kathryn Woolard utiliza o termo ideologias linguísticas ou ideologias 

da linguagem para referir-se às representações da interseção entre a linguagem e a 

dimensão social da atividade humana e à carga de interesses morais e políticos 

inscritos nessas representações. Assim, as ideologias linguísticas não representam 

somente a linguagem, mas também exibem os elos que a unem com as noções de 

identidade e comunidade, nação e estado, moralidade e epistemologia. Estão, 

portanto, profundamente imbricadas nas estruturas sociais e nos exercícios de 

poder, o que as constitui como um instrumento a serviço não só da interação verbal 

como também da ação política e da imposição, fortalecimento e disputa das 

hierarquias sociais (WOOLARD, 2007). 

A partir dessa definição, a autora ressalta que as ideologias não são 

necessariamente ferramentas manipuladas conscientemente pelas elites que 

conspiram para consolidar seu poder. No sentido em que usa o termo, a ideologia se 

entrelaça com o poder social e político porque organiza os processos de significação 

                                                             
12 ANGENOT, Marc. La parole pamphlétaire. Paris: Payot, 1982. 
13 Texto original: “lugares comunes, postulados o máximas que, pudiendo realizarse o no en 

superficie, funcionan como presupuestos del discurso” 



22 

 

que constituem os seres humanos como sujeitos sociais e produzem sua relação 

com a sociedade. 

Assim como já foi mencionado sobre alguns autores citados anteriormente, 

Woolard expõe os sentidos que o uso do termo ideologia pode expressar. Enquanto 

para alguns a ideologia é um termo neutro que abarca os esquemas conceituais da 

cultura, outros o utilizam em um sentido negativo de uma representação falsa e 

distorcida da realidade contrastada com a verdade objetiva e científica. Enquanto 

alguns veem a ideologia como um sistema coerente e articulado de fenômenos 

mentais, outros a aceitam como uma visão fragmentária e contraditória e a localizam 

no comportamento e nas relações vividas. Enquanto para alguns as ideologias estão 

ligadas à manutenção de uma posição de dominação, para outros elas podem ser 

tanto subalternas como dominantes. 

O que é proposto, então, é uma busca pelas fontes e pelos efeitos sociais 

dos conceitos culturais como o propósito do uso do termo ideologia, por entender 

que os sistemas de conhecimento respondem às circunstâncias sociais e históricas 

nas quais se enraízam. Com esta fundamentação, a autora destaca a necessidade 

de se ter presente que os conceitos culturais são parciais, interessados, discutíveis e 

disputados, já que a ideologia não reflete, mas sim refrata as relações sociais que a 

geram e que, ao mesmo tempo, são organizadas por ela, assim como não se quer 

proclamar que haja um ponto privilegiado de acesso à verdade objetiva livre de 

raízes sociais. O aspecto ideológico não é uma característica que distingue uma 

forma de pensamento social de outra, mas é uma dimensão de qualquer prática de 

significação que interprete as relações sociais humanas. 

Na definição de del Valle e Meirinho-Guede (2016) o conceito de ideologia 

linguística é uma categoria teórica baseada na visão de linguagem como prática 

social, em que se unem a dimensão formal (materialidade linguística ou gramática) e 

o contexto (situacional, social e, inclusive, geopolítico) no qual tem lugar a interação, 

ao se reconhecer que o uso da linguagem interfere no próprio contexto e é um modo 

de negociação de relações de poder. Por isso, 

trata-se de uma categoria que nos convida a pensar a linguagem em 

relação com o contexto, mas não só como produto derivado deste (como 

objeto cuja forma reflete as condições sociais), mas também como prática 

que o constitui (como intervenção efetiva nesse contexto). As ideologias 

linguísticas respondem aos interesses de grupos sociais concretos e tem 

um efeito naturalizador –como se se tratassem de verdades inapeláveis– 

das imagens que produzem a linguagem. Estamos diante de um conceito 
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teórico que pretende organizar o estudo da relação entre linguagem e 

poder. (p. 622)14 

 

Para os autores, o estudo da condição ideológica das representações da 

linguagem deve, então, passar pela análise do modo como estão ligadas ao 

contexto em que operam e do modo em que esse contexto lhes confere pleno 

significado. Da mesma forma, deve-se buscar verificar como essas representações 

ideológicas da linguagem contribuem para naturalizar uma determinada ordem 

social, isto é, para criar uma aparência de ser imprescindível associada com um 

grupo particular de categorias e processos culturais, políticos e sociais. O exame 

das ideologias linguísticas deve identificar os interesses e espaços institucionais que 

possibilitam e, inclusive, favorecem sua (re)produção. Em resumo, portanto, os 

autores propõem que os três elementos caracterizadores das ideologias linguísticas 

são a contextualidade, o efeito naturalizador e a institucionalidade. 

Podemos ver esses três elementos elencados pelos autores, por exemplo, 

na afirmação de que “no Brasil, se fala português”. Esta visão é naturalizada e aceita 

pelo senso comum da população, é institucionalizada e difundida pela mídia e pelos 

sistemas educacionais, e é relativa apenas a contextos específicos do país, pois são 

desconsideradas as centenas de línguas indígenas, as línguas de sinais, as línguas 

alóctones e as línguas de fronteira. 

Moita Lopes (2013) destaca que uma língua é um projeto discursivo, 

orientado por ideologias, e não um fato definitivamente estabelecido, o que 

desnaturalizaria a visão, por exemplo, de que uma língua propriamente dita deve ter 

limites claros e ser puramente constituída por componentes como estrutura sonora, 

gramática e vocabulário. O autor coloca que o simples ato de pronunciar palavras no 

mundo é realizado a partir de uma posição particular, e que, com isso, geramos 

efeitos de sentido específicos e nos posicionamos social e ideologicamente. 

Isso pode ser percebido, por exemplo, na polêmica gerada pela escolha da 

forma de se referir a Dilma Rousseff como “presidente” ou “presidenta” do Brasil. Na 

época, o questionamento levantado era se a palavra com a forma no feminino seria 

                                                             
14 Texto original: “Se trata de una categoría que nos invita a pensar el lenguaje en relación con el 

contexto, pero no solo como producto derivado de este (como objeto cuya forma refleja las 

condiciones sociales), sino también como práctica que lo constituye (como intervención efectiva en 

ese contexto). Las ideologías lingüísticas responden a los intereses de grupos sociales concretos y 

tienen un efecto naturalizador —como si de verdades inapelables se tratara— de las imágenes que 

producen del lenguaje. Estamos ante un concepto teórico que pretende organizar el estudio de la 

relación entre lenguaje y poder.” 
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aceita pelas normas da língua portuguesa, recorrendo-se a gramáticas e dicionários 

para embasar os argumentos, ainda que, mais que critérios de gramaticalidade e 

aceitabilidade, o uso de uma forma ou outra transmite uma carga evidentemente 

ideológica. 

As ideologias linguísticas, para Moita Lopes (2013), são as crenças ou 

sentimentos sobre as línguas e seus usos nos mundos sociais, são múltiplas e 

derivam de perspectivas políticas, culturais e econômicas específicas, são  

compreensões de como a linguagem ou línguas específicas têm sido ou são 

entendidas com base em como são situadas em certas práticas sócio-

históricas, inclusive aquelas visões elaboradas por pesquisadores e teóricos 

da linguagem, derivadas do espírito intelectual ou da perspectiva 

epistemológica de seu tempo. (p. 22) 

 

O autor aponta ainda para a importância das variações ideológicas da 

linguagem no sentido da influência que têm sobre as próprias mudanças linguísticas. 

Exemplifica com as ideologias linguísticas de variação de gênero, que têm 

influenciado o uso de escolhas lexicais como “o ser humano” ou “as pessoas” em 

contextos nos quais se usava apenas “o homem” para fazer referência à espécie 

humana, assim como a preferência pelo uso de “el@” evitando-se o uso dicotômico 

de “ele/ela”. 

Para complementar as características da definição de ideologias linguísticas, 

Moita Lopes (2013) cita o desenvolvimento que Paul V. Kroskrity (2004)15 faz da 

noção de ideologia linguística, como um conceito que abarca várias dimensões 

convergentes e que se sobrepõe. A primeira dimensão diz respeito ao fato de que as 

ideologias linguísticas representam uma percepção da linguagem e do discurso 

como produto dos interesses de um grupo cultural ou social específico. Por exemplo, 

a ideologia linguística da norma culta da língua, sendo que o conhecimento dela é 

politicamente interessado e exclui sociolinguisticamente aqueles que não dominam a 

variedade da língua considerada legítima. 

A segunda dimensão se refere a ser benéfico conceber as ideologias 

linguísticas como múltiplas em decorrência da pluralidade dentro de grupos 

socioculturais, de divisões sociais relevantes (classe, gênero, clã, elites, gerações, 

nacionalidade, entre outras) que têm o potencial de produzir perspectivas 

divergentes expressas como índices de pertencimento ao grupo. No exemplo trazido 

pelo autor, pode-se citar o caso das ideologias linguísticas feministas, que “podem 
                                                             
15 Idem nota 3. 
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ser compreendidas como de um grupo de mulheres específicas, ou seja, 

intelectualizadas, de classe média e, no Brasil, majoritariamente, brancas” (MOITA 

LOPES, 2013, p. 23). 

A terceira dimensão trata do fato de que os membros de um grupo podem 

exibir diferentes graus de consciência sobre as ideologias linguísticas locais, como, 

por exemplo, no caso dos rituais religiosos e dos tribunais. 

A quarta dimensão se refere ao fato de que as ideologias linguísticas 

funcionam como mediadoras entre as estruturas sociais e usos da linguagem. Essa 

mediação “é marcada pelas indexicalizações linguísticas e discursivas no uso da 

linguagem que se referem às experiências socioculturais dos falantes e escritores, 

ou seja, índices das performances identitárias e das práticas discursivas em que 

eles estão envolvidos” (MOITA LOPES, 2013, p. 25), nas conexões entre os signos 

linguísticos e os elementos dos contextos de seus usos. 

A quinta dimensão tem a ver com o modo como as ideologias linguísticas 

são usadas na “construção de identidades culturais e nacionais, tais como 

nacionalidade e etnia” (p.27). Por exemplo, a determinação de características de 

grupos sociais a partir do fator da língua compartilhada, gerando diferenciações de 

variados tipos, que, ao apagar ou aniquilar outras línguas ou variedades, favorecem 

a construção de um estado-nação.  

Ao se pensar nessas dimensões que destacam aspectos da perspectiva 

ideológica da linguagem, percebe-se que construtos como língua, norma, falante, 

identidade linguística, comunidade de fala, competência, monolinguismo e 

bilinguismo etc. têm sido problematizados por se orientar por essencialismos e 

homogeneizações linguísticas, em um mundo caracterizado atualmente pela 

globalização, em que a hibridização, a mestiçagem, a superdiversidade e a mistura 

linguístico-identitária são cada vez mais evidenciadas, o que torna necessária uma 

linguística que volte o seu trabalho para as práticas, os contatos e os usos das 

línguas gerados nessas circunstâncias (MOITA LOPES, 2013, p. 29). 
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2.2 Relações entre língua materna e língua estrangeira nos métodos de ensino 

de língua estrangeira 

 

 

Os diversos métodos e os procedimentos para o ensino/aprendizagem de 

línguas estrangeiras foram se modificando muito ao longo dos tempos, adequando-

se às visões e às ideologias quanto à forma como se entende que seja desenvolvida 

a própria aprendizagem de uma língua, quanto ao que se considera ser competente 

em uma língua e também quanto a quais habilidades são necessárias e devem ser 

estimuladas. 

No século XVIII, quando as línguas modernas começaram a ser incluídas 

como parte do currículo de escolas europeias, o ensino tomou como modelo os 

procedimentos básicos de ensino do latim (RICHARDS; RODGERS, 2001), cujo foco 

não era a prática oral, mas sim os conhecimentos gramaticais, com o estudo de 

suas regras e exceções, com a utilização de listas de vocabulário e frases para 

traduzir. Este método, chamado Gramática-Tradução, predominou no ensino de 

idiomas até meados do século XX. Uma de suas características era a utilização da 

língua materna do estudante como o meio para o ensino, pois era através dela que 

se explicavam os elementos novos, o que produzia comparações e análises 

contrastivas entre a língua meta16 e a língua materna (RICHARDS; RODGERS, 

2001; GARGALLO, 1999).  

Opondo-se a esse método, ao final do século XIX começou a se desenvolver 

um movimento de reforma buscando uma modernização do ensino de línguas 

estrangeiras, devido a vários fatores como, por exemplo, o aumento das 

oportunidades de comunicação entre os europeus, o que gerou novas demandas no 

que se referia a falar línguas estrangeiras (RICHARDS; RODGERS, 2001). Entre os 

métodos desenvolvidos nesse contexto, destaca-se o Método Direto, de base 

estrutural, que pretendia distanciar-se da rigidez e do reducionismo do conhecimento 

a regras gramaticais e a decodificação de palavras, característicos do Método 

Gramática-Tradução. Essa nova orientação 

propunha um ensino no qual a língua oral tinha absoluta prioridade, e que 

defendia o ensino na própria língua estrangeira, ou seja, “diretamente” e 

                                                             
16 As expressões língua meta e língua-alvo foram utilizadas como sinônimos neste trabalho. 
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prescindindo do percurso inútil (“rodeio”) que supõe passar pela língua 

materna (evitando assim a comparação contínua). A língua materna das/os 

estudantes ficava fora da sala de aula: a/o estudante começaria a pensar na 

nova língua e poderia construir um novo sistema linguístico independente 

do de sua língua materna. (ABADÍA, 2000, p. 42)17 

 

Enquanto no Método Gramática-Tradução a língua materna constituía-se 

como o sistema de referência para a aprendizagem da língua estrangeira, no 

Método Direto era percebida como um fator de interferência e impedimento da 

interpretação direta dos conceitos na língua meta, sendo que as dificuldades de 

aprendizagem eram vistas como produto da tradução e da comparação com a língua 

materna. 

Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939, evidenciou-se a 

necessidade do conhecimento em línguas estrangeiras por parte dos militares para 

que pudessem trabalhar como intérpretes e tradutores de vários idiomas. Para isso, 

foram desenvolvidos programas intensivos de ensino de línguas estrangeiras, com 

longos exercícios de repetição de orações do novo sistema linguístico. Nos anos 

seguintes à guerra, esse método foi estendido a programas normais de idiomas, e 

ficou conhecido como Método Audiolingual. A língua era ensinada, portanto, com o 

foco em uma atenção sistemática à pronunciação, através de exercícios de 

compreensão auditiva e posterior repetição oral das estruturas básicas das orações 

(RICHARDS; RODGERS, 2001). 

As traduções e o uso da língua materna eram desaconselhados pelos 

procedimentos do Método Audiolingual, pois é a eles que são atribuídos os 

problemas de aprendizagem, que ocorreriam devido a conflitos entre os sistemas 

estruturais, gramaticais e fonológicos, entre a língua materna e língua estrangeira. 

Esse método baseia-se na teoria behaviorista de aprendizagem, segundo a qual  

aprender uma língua é formar hábitos linguísticos através da repetição 

(processo mecânico). Para Skinner, representante do behaviorismo, a 

conduta linguística se explica através do modelo “estímulo  resposta  

reforço”. (ABADÍA, 2000, p. 72)18 

                                                             
17 Texto original: “planteaba una enseñanza en la que la lengua oral tenía absoluta prioridad, y que 

propugnaba la enseñanza en la propia lengua extranjera, es decir, “directamente” y prescindiendo del 

recorrido inútil (“rodeo”) que supone pasar por la lengua materna (evitando así la comparación 

continua). La lengua materna de las/os estudiantes quedaba fuera del aula: la/el estudiante 

empezaría a pensar en la nueva lengua y podría construir un nuevo sistema lingüístico independiente 

del de su lengua materna.” 
18 Texto original: “aprender una lengua es formar hábitos lingüísticos a través de la repetición 

(proceso mecánico). Para Skinner, representante del conductismo (o behaviorismo) la conducta 

lingüística se explica a través del modelo “estímulo  respuesta  refuerzo”.” 
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Dessa forma, julgava-se o falante como uma tabula rasa, ou seja, alguém 

que adquire passivamente a língua apenas por imitação de seu ambiente, já que não 

possuiria nenhum conhecimento prévio relevante, nem mesmo sua LM. Em todo 

caso, esta seria a fonte de seus erros ou maus hábitos, que deveriam ser 

erradicados e substituídos por novos hábitos corretos na LE (MELLO, 2005). 

Tanto o Método Direto como o Método Audiolingual fundamentam-se por um 

princípio da máxima exposição à LE, pois seus pressupostos baseiam-se na crença 

de que, quanto mais o aprendiz for exposto à língua-alvo, maior é a possibilidade de 

que seja adquirida. Sem dúvida, a quantidade de input é de grande importância para 

a aquisição de uma língua; no entanto, esse não é o único e determinante fator para 

o sucesso do aluno, já que a quantidade não está sempre em relação direta com a 

qualidade de exposição aos usos de uma língua. 

Em meados dos anos sessenta, sob a influência dos trabalhos de linguistas 

como Noam Chomsky, passaram a ser questionados e rejeitados alguns aspectos 

da teoria linguística estrutural e também o aprendizado de línguas reduzido à 

aquisição de um conjunto de hábitos. Começa, então, a desenvolver-se a 

Abordagem Comunicativa de ensino de línguas, a qual põe em evidência o caráter 

funcional da língua como instrumento de comunicação.  

A teoria inatista de Chomsky enfatiza a capacidade humana natural de 

adquirir línguas e formular hipóteses sobre elas. Assim, o uso do conhecimento 

sobre a LM deixa de ser percebido como um subterfúgio e passa a ser visto como 

parte do processo de formulação de hipóteses sobre o novo sistema baseado no 

conhecimento que já está internalizado. 

A partir de uma crítica ao conceito chomskyano de competência linguística, 

Dell Hymes (1972)19 propõe uma ampliação dessa concepção para incluir a função 

social da língua, e denomina competência comunicativa. Com isso,  

introduz o conceito de competência comunicativa ao âmbito do ensino-

aprendizagem de línguas estrangeiras, o que supõe uma sensível 

ampliação dos objetivos da aprendizagem: o uso adequado da língua exige 

conhecimentos socioculturais, discursivos e estratégicos, além dos 

propriamente linguísticos e funcionais. (GARGALLO, 1999, p. 69)20 

                                                             
19 HYMES, Dell. “On communicative competence”. In: PRIDE, J. B.; HOLMES, J. (eds.) 

Sociolinguistics. Hardmondsworth: Penguin, 1972. 
20 Texto original: “introduce el concepto de competencia comunicativa al ámbito de la enseñanza-

aprendizaje de lenguas extranjeras, lo que supone una sensible ampliación de los objetivos del 
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De acordo com a Abordagem Comunicativa, a aprendizagem é um processo 

em que o estudante tem papel ativo no processo, que se caracteriza por 

reestruturações contínuas para a construção da interlíngua (IL) e por um conjunto de 

estratégias nas quais figura a possibilidade de transferência de conhecimentos da 

língua materna e de outras línguas que se conheça. Por esse motivo, se aceita o 

uso moderado da língua materna e de outras línguas como um benefício para aluno, 

que poderá aproveitar esse recurso que lhe está disponível. 

A interlíngua, definida por Selinker (1972)21, é entendida como a língua 

construída por não-nativos, com características particulares que não correspondem 

nem à LM do aprendiz nem à LE que estiver aprendendo, ainda que possa conter 

elementos dessas duas línguas, e também de todas as línguas sobre as quais tiver 

conhecimento. A IL é intermediária entre a LM e a LE, desenvolve-se em um 

continuum entre elas, é variável e também representa o máximo de aproximação 

que se pode chegar da LE.  

A própria compreensão da transferência sofreu mudanças com novos 

entendimentos sobre a aprendizagem de língua estrangeira, como um processo de 

construção ativa de uma interlíngua: 

na última década ressurgiu o interesse pelos fenômenos de transferência, 

não como uma transferência mecânica das estruturas da L1, mas entendida 

como um mecanismo cognitivo subjacente à aquisição de L2. Não se trata 

simplesmente de que aquele que aprende preserve de forma automática as 

estruturas da L1, mas que o sistema da interlíngua reflita uma seleção ativa 

e atenta por parte do que aprende. (BARALO, 2011, p. 46-47)22 

 

Ao se tomar como ponto de partida o fato de que a sala de aula se constitui 

em um ambiente bilíngue, em que inevitavelmente estarão em contato todas as 

línguas conhecidas pelos sujeitos envolvidos no processo de ensino/aprendizagem, 

há uma reabilitação do papel da língua materna como um recurso pedagógico 

                                                                                                                                                                                              
aprendizaje: el uso adecuado de la lengua exige conocimientos socioculturales, discursivos y 

estratégicos, además de los propiamente lingüísticos y funcionales.” 
21 SELINKER, L. Interlanguage. IRAL: International Review of Applied Linguistics in Language 

Teaching, 10:3, 1972. p. 209-231. 
22 Texto original: “En la última década ha resurgido el interés por los fenómenos de transferencia, 

pero no como una transferencia mecánica de las estructuras de la L1, sino entendida como un 

mecanismo cognitivo que subyace a la adquisición de L2. No se trata simplemente de que el que 

aprende preserve de forma automática las estructuras de la L1, sino que el sistema de la interlengua 

refleje una selección activa y atenta por parte del que aprende.” 
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facilitador, ao qual se recorre como apoio para a construção das novas 

competências na língua meta. 

Ao tratar da Hipótese da Compreensão, Krashen (2004) postula que se 

adquire uma língua quando compreendemos mensagens, o que nos é dito e o que 

lemos. Por isso, o autor menciona que fazer uso da língua materna é um 

investimento para o desenvolvimento da LE, já que as informações fornecidas na LM 

situam os contextos e tornam as informações mais compreensíveis.  

A Hipótese de Compreensão prevê que a primeira língua ajuda quando é 

usada para tornar o input mais compreensível: isso acontece quando 

usamos a primeira língua para fornecer informações básicas. Isto poderia 

ser na forma de leituras curtas ou explicações dadas pelo professor antes 

que um tópico complexo seja apresentado. (KRASHEN, 2004, p. 8)23  

 

Há o reconhecimento de que o aluno nunca parte de um nível zero de 

conhecimento quando está frente ao estudo de uma língua estrangeira, e por isso 

é necessário apoiar-se no sistema lingüístico de que o aluno já dispõe, partir 

do conhecimento e aproveitar-se de sua perícia lingüística, nova e ainda em 

fase de construção, para levá-lo a refletir sobre a linguagem e seu 

funcionamento, de maneira a afinar, polir e tornar mais complexas as 

estratégias de aprendizagem postas à sua disposição. (MOORE, 2003, p. 

89) 

 

A língua materna, que é o sistema mais bem dominado pelo aprendiz, é a 

base e a referência a partir da qual se poderá realizar a aproximação e a evolução 

da interiorização do novo sistema. 

Pode-se considerar que essa afirmação alerta para um fato que ainda está 

em processo de amadurecimento e entendimento por parte daqueles que ensinam e 

aprendem línguas. Isso é devido a que é relativamente recente, considerando-se o 

final do século XX, o reconhecimento de que “o indivíduo bilíngüe não são dois 

monolíngües em uma só pessoa, mas um falante-ouvinte único que utiliza uma ou 

outra língua, ou ambas, dependendo do interlocutor, da situação, do tópico da 

conversação, etc” (GROSJEAN, 2008, p. 171). 

Ainda que muitos métodos considerem que amparar-se na LM é um 

obstáculo para que se chegue a ser competente em uma LE, não é possível 

esquivar-se da existência anterior e/ou concomitante de uma língua ou mais línguas 

                                                             
23 Texto original: “The Comprehension Hypothesis predicts that the first language helps when it is 

used to make input more comprehensible: This happens when we use the first language to provide 

background information. This could be in the form of short readings or explanations by the teacher 

before a complex topic is presented.” 



31 

 

na mente do falante. Mello (2005, p. 176), cita Stern (1992)24, o qual elucida que 

“gostando ou não, a nova língua é aprendida com base em uma língua anterior”. 

 

                                                             
24 STERN, Hans H. Issues and options in language teaching. Oxford: Oxford University Press, 

1992. 
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3 Metodologia 

 

 

A pesquisa e a geração de dados realizou-se a partir de questionário 

aplicado aos alunos do curso de Letras – Português e Espanhol da Universidade 

Federal de Pelotas (Anexo A), de diferentes semestres de adiantamento, no qual se 

solicitou que os futuros professores expressassem de que forma percebem a relação 

entre a língua portuguesa e a língua espanhola na aprendizagem desta como língua 

estrangeira. 

Os questionários foram entregues aos alunos das turmas das disciplinas de 

Língua Espanhola I, III, V e VII, que os responderam de forma anônima. 

Foram distribuídos 80 questionários aos alunos do curso de Letras, dos 

quais 26 retornaram respondidos (Anexo D). De acordo com as informações 

pessoais inicialmente solicitadas aos alunos, pôde-se obter alguns dados sobre o 

perfil dos participantes. 

Com relação ao semestre que estão cursando, obteve-se uma divisão da 

seguinte forma: 8 do 1º semestre (17,4% do total de alunos matriculados em Língua 

Espanhola I), 3 do 3º semestre (10,7% do total de alunos matriculados em Língua 

Espanhola III), 9 do 5º semestre (42,9% do total de alunos matriculados em Língua 

Espanhola V) e 6 do 7º semestre (22,2% do total de alunos matriculados em Língua 

Espanhola VII), como ilustrado no gráfico a seguir: 

 
 Gráfico 1: Divisão dos participantes por semestre do curso de Letras 

1º Semestre; 8

3º Semestre; 35º Semestre; 9

7º Semestre; 6

 



33 

 

 

Como os questionários foram entregues aos alunos nas aulas das disciplinas 

de Língua Espanhola, encontrou-se a situação de que, juntamente com os 

estudantes de Licenciatura em Letras – Português e Espanhol, formavam parte da 

turma os estudantes do curso de Bacharelado em Letras – Tradução Espanhol-

Português e também de cursos de outras áreas, como, por exemplo, Bacharelado 

em Turismo. Mesmo que os alunos que não cursam licenciatura não estejam 

preparando-se para ministrar aulas de língua estrangeira, solicitou-se que também 

respondessem ao questionário, já que estão igualmente desenvolvendo-se no 

processo de ensino/aprendizagem da língua espanhola. Os alunos do curso de 

Bacharelado em Turismo não quiseram participar da pesquisa. Alguns alunos do 

Bacharelado em Letras aceitaram ficar com o questionário, sendo que uma das 

respostas recebidas foi de um participante25 desse curso, do 5º semestre. 

Quanto às idades, houve uma variação entre 18 e 64 anos. O gráfico a 

seguir demonstra a divisão dos participantes de acordo com esse parâmetro: 

 
Gráfico 2: Divisão dos participantes por idade 

 

Todos os alunos participantes da pesquisa são brasileiros. A respeito da(s) 

língua(s) materna(s), 24 respostas são de falantes de português como LM. Nas 

outras duas respostas, foi mencionada alguma outra língua, juntamente com o 

                                                             
25 Optou-se por se fazer a referência aos participantes sempre no masculino, posto que o sexo não foi 
um parâmetro considerado relevante para as questões de pesquisa e por isso não foi pedido que 
fosse identificado nos questionários. 

18; 6

19; 1

20; 4

21; 1
23; 2

24; 2

26; 2

33; 1

35; 1

36; 1

37; 1

43; 1

44; 1
62; 1

64; 1
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português: em um caso, foi citado o dialeto pomerano (sic) (participante 3.3) e, no 

outro, foi citado o alemão (participante 5.4). 

Também foi solicitado que os professores do curso de Letras ministrantes 

das disciplinas da área de Língua Espanhola respondessem a um questionário 

anônimo on-line (Anexo B), para que expressassem como percebem a relação e o 

contato entre as línguas em suas aulas e se eles mesmos, como formadores de 

professores, abordam o tema com seus alunos e de que forma o fazem. 

Obteve-se um total de seis participações de professores – de um total de 

oito docentes que atuam especificamente na área de Língua Espanhola –, que foram 

identificadas com um número, ou seja, os professores estão designados entre P.1 e 

P.6. Para fazer a referência às respostas (Anexo E), acrescenta-se o número da 

questão; por exemplo, 1.P.3 é a resposta do professor número 3 à primeira 

pergunta, 5.P.6 é o que disse o P.6 na questão 5. 

Todos os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Anexo C). 

A partir de uma pesquisa qualitativa, buscou-se perceber se veem a relação 

entre as línguas como benéfica ou prejudicial ao processo de ensino/aprendizagem 

da língua estrangeira, de que maneira veem a questão do uso da língua materna na 

aula de língua estrangeira, se o aceitam ou o rejeitam, no todo ou em parte. 

Com base no que foi constatado a partir das manifestações dos estudantes 

e dos professores do curso de Letras, se fez uma análise dos aspectos ideológicos 

que tenham emergido de suas respostas, à luz do conceito de ideologias 

linguísticas, e propuseram-se ideologemas nos quais estas ideologias se apoiam e 

que demonstram os pressupostos de suas percepções, concepções e abordagens 

da relação entre língua materna e língua estrangeira no ensino/aprendizagem. 
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3.1 Perguntas do questionário aplicado aos alunos 

 

 

Inicialmente, foram pedidas algumas informações pessoais dos alunos 

permitindo a construção de alguns parâmetros de análise, sem que isso desfizesse o 

caráter anônimo das respostas. Os dados solicitados foram: idade, semestre que 

está cursando, nacionalidade e língua(s) materna(s). 

A seguir, foram propostas as seguintes questões: 

1. Percebes a presença da tua(s) língua(s) materna(s) na aprendizagem do 

espanhol? Se sim, de que forma? Exemplifica. 

2. A origem comum entre o português e o espanhol tem alguma influência na 

aprendizagem do espanhol como língua estrangeira? Explica e exemplifica. 

3. Quais seriam os possíveis objetivos do uso da língua materna em sala de 

aula de língua espanhola? Cita exemplos (no mínimo três). 

4. E quais as consequências desse uso? Exemplifica. 

5. Há momentos, situações ou atividades em que o uso do português poderia 

ser mais recomendável na aula de espanhol? Por quê? Exemplifica. 

6. E haveria situações em que a utilização da língua materna seria menos 

recomendável? Justifica tua resposta, exemplificando. 

7. Considerando as experiências que tenhas tido já como professor(a) de 

espanhol, sentiste a necessidade de utilizar o português nas tuas aulas? 

Explica e exemplifica. 
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3.2  Perguntas do questionário aplicado aos professores 

 

 

Para a participação dos professores, não foram solicitadas inicialmente as 

informações pessoais – como idade, nacionalidade e língua(s) materna(s) –, como 

no caso dos alunos. Optou-se por isso objetivando que fosse mantido o caráter 

anônimo das respostas, principalmente porque os docentes são em número bem 

menor que os estudantes. 

Assim sendo, as questões propostas foram as seguintes: 

1. A partir do teu papel como formador de professores de línguas, abordas 

aspectos da relação entre língua materna e língua estrangeira nas aulas que 

ministras? Explica e exemplifica. 

2. A origem comum entre o português e o espanhol tem alguma influência na 

aprendizagem do espanhol como língua estrangeira? Explica e exemplifica. 

3. Quais seriam os possíveis objetivos do uso da língua materna em sala de 

aula de língua espanhola? Cita exemplos (no mínimo três). 

4. E quais as consequências desse uso? Exemplifica. 

5. Há momentos, situações ou atividades em que o uso do português poderia 

ser mais recomendável na aula de espanhol? Por quê? Exemplifica. 

6. E haveria situações em que a utilização da língua materna seria menos 

recomendável? Justifica tua resposta, exemplificando. 

7. Quais são tuas recomendações quanto ao uso do português nas aulas de 

espanhol dos futuros professores? Justifica tua resposta, exemplificando. 
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4 Resultados e discussão 

 

 

4.1 Análise das respostas do questionário aplicado aos alunos 

 

 

Os dados iniciais solicitados aos participantes (idade, semestre que está 

cursando, nacionalidade e língua(s) materna(s)) objetivavam construir alguns 

parâmetros como uma forma de buscar e analisar elementos que pudessem, de 

alguma maneira, influenciar as respostas às questões. No entanto, de forma geral, 

esses fatores parecem não intervir no modo como a relação entre a língua materna 

e a língua estrangeira é percebida na aprendizagem. Mesmo com idades variadas, 

de quatro adiantamentos diferentes no curso e até tendo alguma outra língua 

materna além do português, as respostas apresentaram uma conformidade e 

equivalência. 

Isso pôde ser percebido logo no início da análise dos dados gerados nas 

questões. Em um primeiro momento, por exemplo, observaram-se as respostas da 

primeira questão de forma geral. Ao encontrar algumas respostas pontuais que 

divergiram das demais, ponderou-se que isso poderia ser uma recorrência de 

alguma turma em específico. Por isso, fez-se uma divisão das respostas por 

semestre, o que, na verdade, não confirmou a recorrência e ressaltou que o fator 

semestre que está cursando não interferiu no que expressaram os participantes. 

Contudo, pareceu mais eficaz a sistematização dos dados obtidos a partir da 

informação do semestre do aluno, apenas como uma forma de organização (como 

se pode verificar no anexo D). Assim, os participantes foram identificados por dois 

números, que correspondem, respectivamente, ao semestre que está cursando e ao 

seu número pessoal dentro da turma. Por exemplo, o participante 1.5 é do primeiro 

semestre e o quinto dessa turma; o participante 7.4 é do sétimo semestre e o quarto 

dessa turma. 

Para identificar especificamente as respostas, acrescentou-se, na primeira 

posição, o número da questão. Por exemplo, a resposta 5.3.1 corresponde à 

pergunta 5, de um participante do 3º semestre, que é o primeiro de sua turma. 
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Na primeira pergunta26, todos os participantes responderam 

afirmativamente, ou seja, todos percebem a presença do português na 

aprendizagem do espanhol. Predomina nas respostas que a maneira como se 

desenvolve esse aspecto remete a comparações que fazem entre as duas línguas, 

principalmente a respeito da grafia e da pronúncia das palavras, e de elementos 

morfossintáticos e pragmáticos. 

Sim. Percebo principalmente nas comparações que faço de semelhanças e 

diferenças na grafia das palavras, como professor (Português) e profesor 

(Espanhol). (1.3.1)27 

 

Sim. Acredito que a presença do português se faz pois as duas línguas 

partilham a mesma origem e apresentam aspectos morfológicos, sintáticos 

e fonéticos muito semelhantes. Assim, sinto que, ao aprender mais sobre o 

espanhol, aprendo mais sobre o meu idioma materno. (1.5.6) 

 

De forma geral, a referência à língua materna é positiva por facilitar, 

melhorar e agilizar a compreensão da língua estrangeira; a conexão entre as línguas 

funcionaria como um suporte para o entendimento e a aprendizagem, que se 

tornariam mais acessíveis, assim como pode-se perceber nos exemplos a seguir:  

Sim, quando não se sabe uma palavra e a aprende, por ser parecido com o 

português se memoriza e aprende mais rápido. (1.1.1) 

 

Sim, as vezes não lembro como é a construção frasal ou colocações 

pronominais. Além disso, é preciso fazer a conexão do espanhol com o 

português para entender certas frases (ou orações) ficando mais fácil de 

saber quando e em que situação usar aquela frase. (1.5.2) 

 

Sim, talvez por parecer ambas as línguas, sentimos que o espanhol é uma 

Língua Estrangeira de fácil aprendizagem, algumas palavras carregam 

nosso sotaque [...] (1.5.5) 

 

No entanto, também houve respostas que apontaram para uma “influência 

negativa” ou “interferência” da língua materna, cada vez que recorrer ao português 

não resultou em um acerto em espanhol.  

Sim. Eu percebo a presença do português na minha aprendizagem do 

espanhol em vários momentos. Alguns são positivos, nos quais eu posso 

me apoiar na minha língua materna para falar algo que não sei em 

espanhol, mas têm pronúncias iguais ou semelhantes. Mas observo 

também uma influência negativa. Um exemplo é o verbo "gustar", que eu 

                                                             
26 Percebes a presença da tua(s) língua(s) materna(s) na aprendizagem do espanhol? Se sim, de que 

forma? Exemplifica. 
27 As respostas dos participantes, tanto dos alunos como dos professores, estão transcritas tal qual 

foram recebidas. 
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tenho consciência de como usar, mas até pouco tempo não percebia que 

estava conjugando como se fosse em português. Ex.: "ellos gustan". (1.5.3) 

 

Mencionou-se, inclusive, que a influência do português atrapalha no 

aprendizado de outra língua, podendo representar um obstáculo a ser superado para 

se alcançar a LE.  

Sim, percebo muita influência do português no aprendizado do espanhol, e 

confesso que isso me atrapalha e muito no aprendizado de outra língua, 

bem como no uso do "el" por "ele" de "es" por "é" e no uso de feminino por 

masculino, como: a viagem / el viaje. (1.5.8) 

 

Sim, o espanhol tem muitas palavras parecidas com o português. E isso 

pode ao mesmo tempo ajudar ou atrapalhar o estudante, pois palavras que 

no caso são parecidas, não possuem o mesmo significado. Um exemplo é a 

palavra embarazada, que para nós tem um significado, e em espanhol seu 

sentido é completamente diferente. (1.5.9) 

 

Sim, percebo. Por meio de interferências linguísticas. Por exemplo: palavras 

parecidas nos dois idiomas. Tendo a pronunciar como sei na LM. Também 

nas construções próprias do português. Acredito que seja um fenômeno 

muito mental, já que costumo pensar em português e ir traduzindo na fala. 

(1.7.6) 

 

Observa-se a manifestação da ideologia, por um lado, da facilidade do 

espanhol pela semelhança com o português, o que gera um elevado grau de 

compreensão da língua estrangeira permitido pelos conhecimentos prévios da língua 

materna; por outro lado, emerge das respostas dos participantes a ideologia da 

pureza das línguas, quando se afirma que o contato dificulta a aprendizagem, pois 

se parte da ideia de que a competência verdadeira no espanhol será alcançada 

quando se desvincular do conhecimento do português. 

Relacionada à ideologia da pureza linguística, pode-se mencionar a 

ideologia do duplo falante monolíngue, a partir da qual  

o domínio de mais de uma língua só é tolerado se acontece respeitando a 

norma monolíngüe em cada uma delas. Todo contato, mistura, hibridação, 

influência de uma sobre a outra é considerado nocivo à pureza de cada um 

dos sistemas em questão. (MOZZILLO, 2008, p. 2) 

 

Por esta perspectiva, para que seja válido o conhecimento de uma língua 

estrangeira, este deve ser equivalente ao nível de conhecimento da língua materna, 

da mesma forma que ambos não devem “misturar-se”, desconsiderando os contatos, 

as aproximações, as alternâncias e as estratégias de aprendizagem. Grosjean 

(2008, p. 165) afirma justamente que “as habilidades lingüísticas dos bilíngües têm 
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sido, quase sempre, avaliadas em termos dos padrões monolíngues”, ainda que as 

línguas estejam em contato na mesma pessoa, de forma interdependente. 

Quanto a diferenças na presença da língua materna de acordo com o nível 

de adiantamento no estudo da língua estrangeira, uma resposta chama a atenção: 

Sim, no E. Médio mais do que na faculdade, a minha aprendizagem atual 

(Universidade) tem minha língua materna, apenas como suporte para 

compreensão da língua estrangeira (espanhol) que estou desenvolvendo. 

(1.1.3) 

 

Pode-se interpretar que o uso da língua materna é visto como um 

expediente quando o estudo é menos aprofundado – como é a referência, neste 

caso, à educação básica –, podendo ser abandonado quando se atinge níveis mais 

avançados. 

Também se destaca como significativo o fato de que nas respostas a essa 

primeira questão os participantes que afirmaram ter mais de uma língua materna 

(3.3 e 5.4) não fizeram nenhuma referência quanto a presença da outra língua na 

aprendizagem da LE: 

Sim, percebo a influência da sintaxe da língua portuguesa na aprendizagem 

do espanhol. Além disso, palavras heterossemânticas também implicam na 

aquisição da língua extrangeira. (1.3.3) 

 

Sim, tem muitos vocábulos que se parecem na pronúncia ou na escrita, o 

que facilita um pouco a compreensão do espanhol. (1.5.4) 

 

No primeiro exemplo, há a referência direta à influência de elementos da 

língua portuguesa; no segundo, ainda que não esteja de maneira explícita, a alusão 

parece ser também ao português. Pode-se notar uma relação de diglossia entre as 

duas línguas maternas, que se reflete na desconsideração da presença de 

elementos que não sejam da língua considerada de mais prestígio e valor, que 

nesse contexto é o português. A própria designação utilizada pelo participante 3.3 – 

dialeto pomerano – já transmite uma ideologia de inferioridade da língua, colocando-

a em uma relação negativa com respeito ao que se consideraria uma língua. 

Historicamente, as políticas linguísticas brasileiras pautaram-se por 

promover ações coibitivas quanto ao uso de outras línguas que não fossem o 

português (ALTENHOFEN, 2004; OLIVEIRA, 2002), o que gera o preconceito 

linguístico, reforçando ideologias de desvalorização de línguas. Assim, como ocorre 

no caso dos participantes da pesquisa, na situação de bilinguismo diglóssico se 
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descarta a legitimidade do conhecimento de uma outra língua e, consequentemente, 

a sua presença, contribuição e importância no aprendizado. 

Na segunda pergunta28, todos os participantes também responderam 

afirmativamente quanto à influência na aprendizagem de espanhol como língua 

estrangeira o fato de ter sua origem em comum com o português. 

Tem pelo simples fato de algumas palavras serem muito parecidas. (2.1.5) 

 

Sim, se torna mais fácil para quem está aprendendo uma língua nova ver 

traços da sua língua materna nela. (2.1.8) 

 

Sim, acreditamos que por serem línguas romanas, originadas do latim, por 

serem tão próximas, será mais fácil de ser aprendida. (2.5.9)  

 

Sim. O espanhol por ter a mesma origem do português e por ser muito 

semelhante, eu acho mais fácil de aprender. (2.7.4)  

 

Esses exemplos reforçam a ideologia da facilidade de se aprender o 

espanhol devido a sua proximidade com o português, sendo inclusive um fator de 

motivação, como visto na resposta 2.1.8. No caso do participante 5.9, o uso na 

resposta do verbo acreditamos evidencia que esta é uma ideia não só dele mesmo, 

mas do próprio senso comum. Como mencionado a partir dos autores que 

fundamentam os conceitos de ideologia linguística, uma de suas características é 

justamente o efeito naturalizador das experiências, que também determina os 

padrões que motivarão as percepções. 

Também houve respostas que citaram fatores negativos da relação entre as 

línguas, assim como na primeira pergunta, mas neste segundo momento isso 

acentuou-se, aparecendo em um maior número de respostas. Cabe aqui uma 

reflexão sobre a formulação da pergunta; pensando sobre o que os dados 

mostraram, é possível que o uso da palavra influência possa ter transmitido uma 

conotação negativa e levado a que os participantes ressaltassem esse tipo de 

aspecto. Uma alternativa para uma reescrita da questão poderia ser a seguinte: a 

origem comum entre o português e o espanhol demonstra ter relevância e 

desempenhar algum papel na aprendizagem do espanhol como língua estrangeira? 

Alguns alunos mantiveram o destaque para os fatores negativos, como no 

exemplo seguinte: 

                                                             
28 A origem comum entre o português e o espanhol tem alguma influência na aprendizagem do 

espanhol como língua estrangeira? Explica e exemplifica. 
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Eu acredito que a influência seja muito grande. Ao meu ver, vejo como algo 

positivo no âmbito de ter várias palavras semelhantes, que ajuda no 

princípio do aprendizado. Mas depois eu já vejo como algo mais negativo. 

Utilizo como exemplo o mesmo da questão anterior. Eu acho muito mais 

fácil aprender inglês, tendo como L1 o português. Pode até ter uma 

dificuldade no início, pra aprender palavras e pronúncias, mas depois a 

influência do português nas estruturas não é tão grande. (2.5.3) 

 

Em outros casos, alguns participantes que haviam manifestado na primeira 

questão perceber a presença da língua materna, expressam entender que a 

influência pode atrapalhar, gerar equívocos e enganos, representando um desafio a 

ser superado: 

Tem. Para quem tem o português como LM, o espanhol aparenta ser fácil, 

mas ao aprender espanhol como LE tendemos a trazer muitas referências 

do Português, o que de certo modo atrapalha, pois as duas línguas 

possuem muitas diferenças. Por exemplo, tendemos a falar em espanhol 

"yo gusto de", influência do português, sendo que a forma correta no 

Espanhol é "a mi me gusta". (2.3.1) 

 

Tem muita influência. Tanta que acaba confundindo e até atrapalhando. 

Algumas palavras com mesma escrita mas significados diferentes: azar - 

casualidade; brincar - saltar; cena - jantar; contestar - responder. Ou com a 

grafia diferente mas o mesmo significado: Alborada - alvorada; libro - livro; 

coraje - coragem. (2.5.4) 

 

Acredito que sim, mas são ledos enganos, por ser tão próximos podem 

parecer um desafio e tanto. Um exemplo pode ser o significado de algumas 

palavras que podem ter a escrita em Português mas no Espanhol tem outro 

significado. (2.5.5) 

 

Sim. Essa origem comum existente entre as línguas pode me levar a 

desenvolver a língua de forma equivocada. (2.7.1) 

 

Tem influência sim, porque são idiomas quase iguais apesar de algumas 

palavras que enganam aos brasileiros como a palavra "taller" que 

poderiamos dizer que seja talher e "oficina" que poderiamos considerar 

onde arruma-se carros e na verdade no espanhol é escritório e o "taller" é 

onde se arruma os carros. (2.7.2) 

 

A ideologia que emerge dos exemplos anteriores é a de que os erros e as 

dificuldades de aprendizagem seriam todos advindos das interferências da língua 

materna, o que é também uma marca da perspectiva behaviorista, pois entende que 

a aprendizagem poderá acontecer apenas pelos estímulos externos, sem o aporte 

daquilo que os aprendizes trazem consigo de conhecimentos anteriores. 

Nesse sentido, o exemplo a seguir explicita que também se desconsidera o 

processo de aprendizagem da língua estrangeira pelo desenvolvimento da 
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interlíngua, manifestando que se compreende que esta seria uma etapa passageira, 

que deve ser superada para que se atinja o ideal utópico de um falante nativo ou 

monolíngue: 

Eu acredito que tenha, pois com bases nessas semelhanças, o aluno vai 

aprendendo o espanhol e distanciando-se do tão temido "portunhol". [...] 

(2.5.1) 

 

O uso da expressão tão temido “portunhol” enfatiza o uso pejorativo que se 

faz desse nome para se referir à mistura de línguas. O contato e a influência de uma 

língua sobre a outra, neste caso o português e o espanhol, se materializam no termo 

portunhol como algo que deve ser evitado e do qual deve-se tomar distância. Essa 

concepção traz em si preconceitos, e 

contribui nocivamente para a idéia da existência de línguas puras, sistemas 

lingüísticos sem mácula, que não devem nem podem misturar-se com 

elementos de outros sistemas, para não correrem o perigo de se tornarem 

“língua nenhuma”, como pejorativamente se trata as línguas que mantêm 

contato. Exemplo disso é o sentimento de que o portunhol não é nada, 

apenas uma mistura sem lógica do português e do espanhol por parte de 

falantes que não sabem falar bem nenhum dos idiomas. (MOZZILLO, 2008, 

p. 2) 

 

É necessário que se reconheça que, ao se aprender uma LE, o que está em 

desenvolvimento é uma interlíngua, a qual, ao mesmo tempo, é o processo em que 

o aprendiz vai elaborando e se apropriando do sistema da nova língua, assim como 

é o produto, pois o falante de uma LE será sempre falante de uma IL, podendo esta 

aprimorar-se e chegar a níveis muito próximos de um falante nativo. Entende-se, 

então, que o estudante de uma língua estrangeira, 

embora não se comunique no padrão monolíngüe da LE alvo, o faz através 

da IL, (Selinker, 1974), língua de transição entre a LM e o máximo nível 

possível de aproximação a essa LE. Tal sistema constitui-se em um 

processo eminentemente interativo em cujo seio as línguas em questão 

mantêm relações de imbricação e de interdependência que contribuem para 

construir novas competências. (MOZZILLO, 2006, p. 2) 

 

O entendimento e as ideologias sobre o que é saber uma língua podem ser 

percebidos nos dados: 

Sim, é mais fácil de falar do que outras linguas estrangeiras. (2.1.2) 

 

Sim, por terem a mesma origem são muito semelhantes no vocabulário e 

também na gramática. Quando não te lembras de uma palavra em 

espanhol, o português ajuda, só lembrar da palavra em português e fazer 

algumas mudanças fonéticas. Porém, não serve para todo o vocabulário da 

língua espanhola. (2.5.2) 
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Sim, completamente. Volto a afirmar o que disse na primeira pergunta: 

aprendo mais sobre o português à medida que vou aprendendo sobre o 

espanhol. Por exemplo, ao aprender sobre a posição dos clíticos em 

espanhol (próclisis y énclisis), faço uma comparação à posição dos clíticos 

em português e me ajuda a fixar a terminologia e outros aspectos da 

posição dos clíticos no meu idioma materno. (2.5.6) 

 

No primeiro exemplo, a ideologia é a de que saber a língua é saber falar 

essa língua; no segundo exemplo, manifesta-se a ideologia de que saber uma língua 

é saber as palavras e a gramática da língua, assim como no terceiro exemplo, onde 

o entendimento é de que saber a língua é conhecer o seu sistema de regras, que 

rege o uso da língua prestigiada. 

A terceira pergunta29 questiona sobre os objetivos do uso da LM na aula de 

língua espanhola, pedindo a ilustração das explicações com exemplos. Podem-se 

perceber algumas palavras-chave nas respostas, que aparecem no gráfico a seguir, 

que mostra as recorrências mais significativas: 

 
Gráfico 3: Palavras-chave das respostas à questão 3 

 

Mostrou-se muito presente nas respostas que um objetivo principal do uso 

da língua materna é auxiliar na compreensão e no entendimento da língua 

estrangeira, correspondendo a um recurso benéfico e facilitador: 

                                                             
29 Quais seriam os possíveis objetivos do uso da língua materna em sala de aula de língua 

espanhola? Cita exemplos (no mínimo três). 
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A exemplificação de palavras, a facilidade para compreender a língua 

estrangeira através da língua materna e a compreensão da norma 

gramatical de ambas as línguas. (3.1.4) 

 

- Ajudar a identificar falsos cognatos - Exemplificar as diferenças entre as 

linguas e suas gramaticas - Ajudar o entendimento dos alunos e a 

comunicação (3.1.6) 

 

Um dos principais objetivos, acredito que seja de levar o aluno a um maior 

nível de compreenção da língua. Por exemplo quando surge um vocábulo 

novo e se tem a necessidade de explicar seu sentido, significado e uso. 

(3.7.1) 

 

Também foi expressivo o número de menções ao uso da LM para fins de 

tradução, algumas vezes inclusive acompanhando a ideia de melhor compreensão e 

de comparação entre as línguas: 

Traduzir para melhor compreender a lingua espanhola, a fala, a escrita e a 

compreensão. (3.1.5) 

 

- Para fazer comparações e diferenciações entre língua materna e a língua 

espanhola; - Para traduzir de forma clara palavras que o aluno não 

entendeu na língua extrangeira. (3.3.3) 

 

Outro destaque que merece atenção é para as respostas que mencionaram 

que utilizar a língua materna teria o objetivo de aprender sobre as diferenças que a 

LE apresenta30. Isso é reforçado pelas respostas (em um total de 4) que comentam 

que a LM é útil para a identificação e compreensão dos falsos cognatos: 

Compreensão. Exº: compreender algo em espanhol com base na língua 

espanhola explicada em português; aprender as diferenças como as 

heterossemanticas, e também algumas palavras em comum. (3.1.1)  

 

Mostrar as diferenças das línguas, entre palavras com escrita diferente, 

escrita igual e sons das palavras. (3.1.2) 

 

Para comparar a escrita do significado; - Para exemplicar as diferenças no 

uso; - Explicar de forma clara tendo como exemplo a língua materna x 

estrangeira. (3.5.5) 

 

Quando se trata do uso da língua materna colaborando com o aprendizado 

de determinados aspectos do espanhol, apareceram os seguintes resultados 

principais: 

                                                             
30 Contabilizaram-se separadamente as respostas que utilizaram a expressão semelhanças e 
diferenças daquelas em que apareceu apenas a palavra diferença(s). 
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Gráfico 4: Aspectos citados da aprendizagem da língua espanhola que podem ser facilitados com a 

comparação / utilização da língua materna 

 

Algumas respostas, porém, demonstraram entender que o uso da LM traz 

poucas vantagens e deve ser restrito: 

Para mim o único objetivo seria de explicar determinados significados, ou 

para traduzir algumas coisas, até para o melhor entendimento dos alunos e 

andamento da aula. (3.5.8) 

 

A língua materna seria um último recurso a ser utilizado, seria como um 

suporte. Usado como ferramenta de tradução somente quando o aluno 

realmente não entender, ou não se fazer entender. (3.5.9) 

 

Esses participantes mantiveram a posição de respostas anteriores, nas 

quais expressaram entender que, ainda que possa servir como um suporte e um 

favorecedor do entendimento da língua estrangeira, a LM pode atrapalhar no 

desenvolvimento do estudante, e devem ser tentadas até que se esgotem outras 

estratégias antes desse “último recurso”. 

A partir dos dados citados, nota-se que a ideologia que predomina no que os 

participantes citam como objetivos do uso da LM é a de que esta contribui de forma 

significativa para que ocorra a compreensão de diversos elementos da língua 

estrangeira, facilitando a comunicação entre os sujeitos envolvidos no processo e 

reforçando os conhecimentos linguísticos. 

Outro objetivo do uso da LM destacado é com relação ao nível do 

conhecimento dos aprendizes. Houve respostas que levantaram a questão de que a 

língua materna também serviria como um suporte e um porto seguro principalmente 

para o aluno iniciante: 

Os objetivos do uso de língua materna em sala de aula de língua espanhola 

seriam: [...] permitir que os alunos se sintam confortáveis na aula, sem a 

4 4
5 5

Vocabulário / Léxico Escrita Pronúncia / Fonologia Estrutura / Regras /
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pressão de falarem um idioma que não dominam completamente; [...]. 

(3.5.6) 

 

Acho que para pessoas que estão no começo da aprendizagem da língua 

estrangeira tem que se falar um pouco da língua materna, exemplos desse 

uso da língua materna seria na tradução de alguma palavra, o aluno falar 

em portunhol, e não só português, e nem espanhol dentro da sala de aula. 

(3.5.7) 

 

[...] Também acho que o não conhecimento nos primeiros semestres 

afugenta o aluno e usar o português com o objetivo de aproximar o aluno é 

muito importante. (3.7.5) 

 

A partir do conceito já comentado de interlíngua, entende-se que o aprendiz, 

nos primeiros estágios dos estudos da LE, estará mais próximo de sua língua 

materna e, com o avanço de seus conhecimentos, se aproximará cada vez mais da 

língua meta. No entanto, mesmo nos níveis avançados, não se desligará e poderá 

seguir recorrendo à LM, cujo uso não denota necessariamente incompetência, mas 

sim uma estratégia de um usuário da língua que é ativo na construção de seus 

recursos linguísticos. 

A manifestação da denominação “portunhol” na resposta do participante 5.7 

aparece, como mencionado na análise da resposta 2.5.1, como uma referência a um 

uso da língua que pode ser inicialmente tolerado, mas deve ser superado; para que 

o aluno não se mantenha no português, permite-se que o aluno se expresse através 

de um portunhol, já que não conseguiria fazê-lo totalmente em espanhol. Isso 

aponta para o julgamento de que “o falante que mistura em seus enunciados 

palavras e estruturas emprestadas de outra língua é considerado incompetente em 

relação à norma monolíngüe da língua que serve como referência” (MOZZILLO, 

2006, p. 1). Essa posição vai, novamente, de encontro ao que se considera ser o 

desenvolvimento de uma língua estrangeira a partir do ponto de vista da interlíngua. 

Mais uma resposta que se destacou foi uma que frisou que se pode ter como 

objetivo utilizar a língua materna não somente quando se trata de aspectos 

estritamente do sistema linguístico, mas também quando o foco está nos elementos 

culturais: 

- Trabajar sobre aspectos de las culturas de los países hispanohablantes y 

de Brasil. - Usar la língua materna como estrategia para aprender el léxico. - 

Estimular una mirada reflexiva y comparativa. (3.3.2) 

 

Muitas vezes, em determinados momentos de uma aula, o foco está muito 

mais no assunto, no que se quer contar ou comentar, e não necessariamente na 
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forma de fazê-lo. Muitos aspectos culturais carregam consigo conotações 

sentimentais e emotivas dos sujeitos e, por isso, serão muito mais expressivos 

quando feitos em sua língua materna. Nesse sentido, cabe também que, tanto 

professores como alunos que estejam envolvidos em contextos como esse, 

exercitem um olhar reflexivo, como dito justamente no exemplo anterior, buscando 

aproveitar os recursos disponíveis, manter e desenvolver a comunicação e atentar 

para que tudo isso faz parte do processo de construção da língua, a qual não se 

resume a um sistema de regras e normas. 

A quarta pergunta31 busca que sejam explicadas as consequências do uso 

da LM nas aulas de língua estrangeira, relacionadas aos objetivos desse uso, que 

foram o foco da terceira pergunta. De maneira geral, as opiniões dos participantes 

se dividiram em três grupos: aqueles que destacaram consequências positivas, 

aqueles que ressaltaram aspectos negativos do uso da LM, e aqueles que, ao 

mesmo tempo, entendem que pode gerar benefícios, mas também pode trazer 

dificuldades para a aprendizagem. Apesar de na pergunta anterior ter sido 

recorrente nas explicações que utilizar-se da língua materna serviria para alcançar 

objetivos de melhorar a compreensão e ajudar no entendimento da língua 

estrangeira, nesta questão quase metade dos participantes citou alguma 

consequência contraproducente do recurso à LM. 

Novamente, ao analisar os dados obtidos com as respostas a essa questão, 

a formulação da pergunta merece reflexão. Foram 13 respostas apontando 

consequências positivas e 12 apontando alguma consequência negativa. Por isso, é 

possível pensar que a palavra “consequência” pode ter apontado para aspectos 

negativos. Ainda que essa palavra não tenha necessariamente uma acepção que 

sugira esse entendimento, os dados indicam que houve uma interpretação nesse 

sentido, como parece ter sido a observação do participante 1.5: 

Ao meu ver não teria nenhuma consequência, porque seria interessante que 

[soubessem] o significado da palavra espanhola em português. (4.1.5) 

 

Neste caso, uma alternativa poderia ser questionar: E quais seriam o 

produto e/ou os resultados obtidos com esse uso? 

Baseando-se em uma ideologia de que utilizar-se dos conhecimentos da 

língua materna é uma estratégia vantajosa, que pode inclusive acelerar a 

                                                             
31 E quais as consequências desse uso? Exemplifica. 



49 

 

aprendizagem, os exemplos a seguir ressaltam a relevância e as consequências 

positivas desse procedimento: 

Eu acho maravilhoso, o uso desta forma, na maneira explicativa, sinto-me 

mais próxima do espanhol. (4.1.3) 

 

As consequências desse uso seria uma aula mais compreensiva, dinâmica 

e produtiva para os alunos, comparando as respectivas línguas entre si. 

(4.3.3) 

 

Ajudariam o aluno a entender melhor o significado e o contexto. Ex.: O 

professor dizendo que "coche" significa "carro", o aluno já fica atento 

naquela palavra e compreende melhor o contexto de uma frase. (4.5.3) 

 

A possibilidade de se utilizar a língua materna também pode carregar uma 

ideologia de solidariedade e de segurança nos momentos de necessidade de uma 

complementação para que se efetive a comunicação: 

As consequências desse uso será proporcionar ao aluno aprendiz de 

espanhol um ambiente mais relaxado e descontraído que o possa guiar e 

uma aprendizagem efetiva do espanhol ao longo do tempo. (4.5.6) 

 

As consequencias que eles iriam ter mais interesses em aprender o 

espanhol procurando dialogar com pessoas do país hispanohablante. Por 

exemplo na Internet em bate papos procurar pessoas para aprender as 

pronuncias conversando, sendo que conhecem o que irão falar pois sabem 

o significado das palavras (4.7.2) 

 

No meu ver serão proveitosas a medida que se use para o conhecimento do 

aluno e o não constrangimento do mesmo, pois quando o mesmo sente-se 

acuado por não saber responder em espanhol o mesmo se afasta da L2, 

mesmo que inconscientemente. Se o aluno tiver liberdade de perguntar de 

usar o português para expressar-se vai sentir-se a vontade mesmo que 

induzido sempre a repetir sua dúvida em espanhol. Ex: Aconteceu comigo 

que não sabia produzir uma palavra e nem o seu significado, então evitava 

ela, até que um professor notou pediu que eu falasse me português, me 

explicou a produção correta em espanhol e seu devido uso, assim a partir 

daí além de não sentir vergonha em perguntar e também aprendi a usar 

corretamente o nada e o nadie em espanhol. (4.7.5) 

 

Dentre os aspectos negativos citados, percebe-se o vínculo à ideologia de 

que o uso da língua materna se faz devido à “preguiça” de realizar o esforço 

demandado por procurar realmente comunicar-se na língua-alvo: 

A principal consequência desse uso, seria o aluno não querer mais a 

comunicação em L2, por já estár acostumado a manter diálogos em L1, por 

exemplo. (4.5.1) 

 

Para alunos que estão tentando aprender a língua estrangeira nenhuma, 

mas para alunos que já tenham um certo aprendizado dessa língua pode 

acabar atrapalhando. (4.5.7) 
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O uso demasiado da língua materna poderia retardar o aprendizado do 

aluno na L2, já que os alunos estejam no estágio inicial da L2. (4.5.9) 

 

Da mesma forma, podemos ver relacionadas a ideologia de que os erros e 

as dificuldades dos aprendizes viriam do uso da LM, devendo esta ser preterida, e 

também a ideologia de que, ao se fazer uso da língua materna, se está privando os 

alunos do contato verdadeiro com a LE e, por consequência, se está deixando de 

cobrar e promover sua aprendizagem: 

As consequências são positivas desde que a língua materna não impessa o 

uso da língua estrangeira. (4.3.1) 

 

As consequências para esse uso pode ser bom, mas dependendo até onde 

o aluno vai usá-lo para ajudar. Se a aula toda for em português, vai impedir 

que o aluno se aproprie do espanhol. (4.5.2) 

 

Como consequência, esse método faz com que o aluno aprenda a língua de 

maneira não contextualizada. Ou seja, o aluno não aprende o real uso da 

língua. (4.7.1) 

 

Uma das consequências está em relação com o aprendizado do aluno, pois 

ele terá dificuldade de aprender a se comunicar em um ambiente que não 

fala a língua meta. (4.7.4) 

 

Acredito que sejam as interferências linguísticas. Também os alunos ficam 

acostumados com a LM e isso parece problemático já que se quer ensinar 

outra língua. (4.7.6) 

 

É bastante presente a ideologia de que o foco exclusivo na língua 

estrangeira “maximiza a aprendizagem e promove a formação de novos hábitos de 

linguagem, supostamente eliminando os riscos de interferência de outras línguas, 

em especial da L1, no processo de aprendizagem” (MELLO, 2005, p. 170). 

Além disso, aparece também a ideologia de que são prioritárias para o 

conhecimento de uma língua as habilidades de compreensão e expressão oral, 

remetendo aos métodos Direto e Audiolingual, segundo os quais a LM impediria a 

correta formação dos hábitos para a utilização da nova língua: 

Se falarmos na língua materna, dificilmente pronunciaremos corretamente o 

espanhol. (4.7.3) 

 

Assim como também se percebeu na terceira questão, para muitos 

participantes a presença da LM nas aulas está diretamente relacionada à tradução. 

Esse recurso por vezes é visto como um problema, possivelmente derivado da 

ideologia sobre o método Gramática-Tradução, que é visto como ultrapassado e 
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ineficaz quanto ao desenvolvimento da competência comunicativa na língua 

estrangeira. A resposta a seguir exemplifica esse posicionamento: 

Se muito utilizada a aluno vai [virar] um tradutor, em vez de pensar 

diretamente na nova lingua. (4.1.6) 

 

A afirmação da necessidade de “pensar diretamente na nova língua” é 

embasada na ideologia de que o falante deve abandonar uma língua para poder 

aproximar-se de outra, quando, na verdade, todas as línguas conhecidas estarão em 

contato e interligadas na mente dos próprios sujeitos. 

A quinta pergunta32 busca saber como os participantes percebem a 

possibilidade de utilização do português (LM) de acordo com momentos, situações 

ou atividades de uma aula de espanhol (LE). Grande parte das respostas refletiu 

que, ao menos em algum momento, seria recomendável que se recorresse ao uso 

da língua materna. Houve, no entanto, algumas respostas onde os participantes 

demonstraram ser totalmente desfavoráveis ao uso da LM. 

As principais situações e atividades citadas nas quais seria mais propício e 

oportuno o uso da LM são aquelas relacionadas a explicações de regras e aspectos 

gramaticais, esclarecimentos sobre significados de palavras e informações lexicais, 

compreensão textual e nas etapas iniciais de aprendizagem da LE. 

Sobre os momentos de estudos da gramática ou do léxico da língua, 

principalmente quando se trata de algo mais complexo ou diferente do português, 

explicita-se que o apoio na língua materna é um facilitador: 

Em explicações de uso de regras, pois fica de mais fácil compreensão. 

(5.1.1) 

 

Sim, quando é ensinado palavras mais diferentes, a amostra do português 

facilitaria. (5.1.2) 

 

Para indicar informações lexicais; para trazer as semelhanças ou palavras 

similares retiradas da língua materna. Por exemplo, o professor apresenta a 

palavra "perro" em espanhol e os alunos questionam o que é e se, mesmo 

explicando em espanhol que se trata de um animal, os alunos não 

entenderem, o professor poderá falar em português a palavra 

correspondente: cachorro. (5.3.1) 

 

Sí, yo pienso que en la parte de la enseñanza de la gramática es muy 

efectivo. (5.3.2) 

 

                                                             
32 Há momentos, situações ou atividades em que o uso do português poderia ser mais recomendável 

na aula de espanhol? Por quê? Exemplifica. 
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Creio que sim, em casos quando o aluno não entende o significado de 

alguma palavra, ou pede a tradução de alguma palavra. (5.5.7) 

 

Quando seja necessário explicar um conteúdo (por ex. gramatical) para os 

alunos. Me parece importante que eles tenham pleno entendimento – e isso 

se consegue com o uso da LM. (5.7.6) 

 

Sem dúvida, nos exemplos anteriores são retratados momentos em que o 

conhecimento prévio do aluno auxilia para que haja o entendimento do conceito na 

LE. Contudo, pode-se interpretar que há um destaque importante para os aspectos 

formais da língua, ou seja, há uma ideologia de que aprender e saber uma língua é 

conhecer suas regras e seu vocabulário, desconsiderando vários outros aspectos 

significativos. 

Avançando um pouco nesse sentido, algumas respostas tomaram como 

exemplo o estudo de expressões idiomáticas, cuja compreensão se dá também pelo 

entendimento do contexto e não só do significado literal das palavras que as 

formam: 

Sim, acredito que há momentos que somente o uso do português possibilita 

uma compreensão total, a exemplos disso, vemos as expressões 

idiomáticas, que muitas vezes, requerem bem mais do que simplesmente 

uma tradução literal. (5.5.1) 

 

Sim, no uso e ensino de palavras novas, não só palavras mas expressões 

novas. Quando vamos ensinar algo novo em uma aula de língua estrangeira 

temos que falar seu significado em português. (5.5.8) 

 

A percepção da necessidade de se promover o exercício da competência 

comunicativa, com o desenvolvimento de habilidades e estratégias discursivas, 

pragmáticas e socioculturais, demonstra uma ideologia de que a língua se 

desenvolve por componentes não apenas formais. 

Quando se indicam as atividades referentes a textos e compreensão textual, 

a LM aparece diretamente relacionada com a função de tradução: 

No caso de comparar uma língua com a outra. (Ler textos e depois traduzi-

lo para o português). (5.1.7) 

 

Acredito que sim, um bom exemplo é usar um texto em Português fazendo 

com que os alunos comentem em Espanhol, desenvolvendo a capacidade 

de pensar em outra língua, praticar a oralidade e saber a movimentação de 

uma língua para outra. (5.5.5) 

 

O uso da língua materna poderia ser mais recomendável na aula de 

espanhol em momentos que o aluno lê um texto mas não sabe o que quer 

dizer determinada palavra, dessa forma ajudaria no vocabulário o professor 

fazer a correspondência dessa palavra em português. (5.5.9) 
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Os conhecimentos linguísticos são tomados de forma bastante fragmentária, 

como se cada língua que o aluno soubesse não estivesse interconectada com a(s) 

outra(s). A atividade com o texto não seria interpretativa, mas se resumiria a uma 

decodificação, uma transposição de uma língua a outra. O ato de “pensar em outra 

língua”, como dito no exemplo da resposta 5.5.5, reafirma a ideologia da 

possibilidade de separação das línguas, assim como o ato de “movimentação” indica 

uma necessidade de distanciar-se e abandonar uma língua para poder haver a 

aproximação de outra. O mesmo pode ser percebido no exemplo seguinte, no qual 

há a crença de que tudo deve ser traduzido para que seja compreendido, seguindo 

uma ideologia de que os alunos não trazem consigo conhecimentos prévios que 

sejam úteis e necessários para a aprendizagem da língua meta: 

Sim, para uma melhor compreensão da língua extrangeira, pois acredito 

que nas aulas de espanhol o professor deveria falar em espanhol, porém, 

em seguida traduzir os enunciados para a língua materna, ou explicar os 

enunciados, a fim de uma melhor compreensão. (5.3.3) 

 

Os momentos iniciais do estudo da língua estrangeira também foram citados 

como motivadores da necessidade de uso da LM:  

Sim, principalmente quando no início do aprendizado do espanhol o aluno 

pode se sentir mais seguro ouvindo a explicação primeiro na língua materna 

e depois no espanhol. Poderá perceber as semelhanças e diferentes mais 

facilmente. (5.5.4) 

 

Não sei se há momentos específicos, talves na hora das apresentações no 

começo do curso: Como vou falar de mim sem saber falar a L2. Mas além 

dos casos que sejam para tirar dúvidas creio que em um certo nível do 

curso temos que cuidar para que o espanhol seja usado durante toda a 

aula. (5.7.5) 

 

Novamente, percebe-se uma ideologia de que o objetivo de aprender uma 

LE seja tornar o aprendiz um duplo monolíngue, com a obrigação de separar as 

línguas, segmentando a construção da linguagem. Essa perspectiva carrega a 

ideologia que leva a “pensar as relações entre L1 e L2 como essencialmente 

parasitárias e a considerar o aluno como um monolíngüe de L1 a quem se pediria 

(também) que se tornasse monolíngüe em L2” (MOORE, 2003, p. 97). 

Do mesmo modo, as respostas que consideraram inconveniente o uso da 

LM demonstram essa ideologia de que o ambiente de aprendizagem deve se pautar 

pelo monolinguismo: 
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Não acredito que seria tão necessário, visto que se aprenderá uma língua 

estrangeira, devemos então nos abster da língua materna. (5.1.4) 

 

Acredito que deva ser usado apenas quando os alunos não entendem nem 

uma explicação do professor acerca de uma palavra em espanhol, aí 

podemos usar o português pra traduzir. Ex.: Se o professor explica em 

espanhol o que é um "coche" e mesmo assim os alunos não entendem, aí 

deveria-se usar o português para dar um suporte. (5.5.3) 

 

Não. Acredito que o uso do espanhol deve ser utilizado em todas as 

atividades para que os alunos se familiarizem desde o primeiro dia de aula 

com a língua meta (espanhol). No entanto, num momento inicial, é 

importante não impor ao aluno que fale somente em espanhol, pois tal 

atitude pode fazer criar alguma espécie de bloqueio no processo de 

aprendizagem do aluno. Desse modo, só em algumas situações o professor 

deve utilizar o português (como para explicar algum conceito que não ficou 

muito claro para os alunos ou fazer comparações entre o português e o 

espanhol). (5.5.6) 

 

Acredito que utilizar a língua materna (português) em uma clase de língua 

não seria um método aconselhável. Uma classe de língua deve ser aplicada 

e desenvolvida a partir do uso e contato com a língua. (5.7.1) 

 

Somente para situar os alunos em algum contexto, porque se a aula for em 

espanhol, facilita a fixação da língua. Se falarmos sempre na língua 

materna, teremos dificuldade na pronuncia do espanhol. (5.7.3) 

 

Para mim, o que sería recomendável nas aulas de espanhol é fazer 

atividades comunicativas, para o aluno conseguir se comunicar na língua 

meta e não fazer atividades em português. O professor pode fazer 

atividades de tradução, utilizando um dicionário. (5.7.4) 

 

O fato de que se pense que é possível se “abster da língua materna” para 

que se aprenda a língua estrangeira remete diretamente à visão behaviorista de 

aquisição de conhecimentos, ou seja, é exclusivamente o contato com a nova língua 

que proporciona a criação de hábitos, que seriam negativos e acarretariam 

dificuldades e erros caso se apoiem na língua materna, como no exemplo 5.7.3. O 

aluno estaria vazio de conhecimentos e não teria nada a contribuir com o que já 

soubesse anteriormente. 

O que se denominou como “atividades comunicativas” na resposta 5.7.4 não 

vai ao encontro das bases da Abordagem Comunicativa, pois não se considera que 

a língua materna é o sistema que o aprendiz já domina e a partir do qual irá 

construindo hipóteses sobre o novo sistema. Nesse e nos outros exemplos 

anteriores o uso da LM aparece como um último meio para se alcançar o 

entendimento de algum aspecto da LE quando todas as possibilidades de uso da 
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língua meta foram esgotados, devendo ser evitado ao máximo, sob pena de 

prejudicar a aprendizagem. 

Uma das respostas chamou a atenção também para a ideologia de que 

recorrer à língua materna é uma mostra de preguiça ou desinteresse pela 

aprendizagem da língua estrangeira: 

Poderia ser tudo explicado em português as atividades a serem feitas no 

espanhol porque os alunos hoje são muito desinteressados em uma 

disciplina que dizem ser fácil por ser igual ao português. Explicaria as 

atividades em português e depois mostrando o espanhol tentava no dialogo 

aos poucos explicando no espanhol. (5.7.2) 

 

O fato de o português e o espanhol serem línguas próximas poderia ser um 

facilitador para os estudos da LE, mas neste caso há o entendimento de que as 

semelhanças são prejudiciais por serem fator de desmotivação. Essa visão embasa-

se na ideologia de valor da língua, que só será interessante e merecerá dedicação 

se parecer difícil. 

Esse tipo de ideologia também pode ser observado nas respostas às demais 

questões, quando se encontram afirmações de que, apesar de haver um vínculo 

entre o português e o espanhol, há muitos elementos que as distanciam. Há, por 

muitas vezes, uma necessidade de reiteração das diferenças entre as duas línguas 

(como nos muitos exemplos que citam palavras heterossemânticas), como se, por 

ser fácil para os falantes de português, fosse preciso justificar a importância e a valia 

do conhecimento do espanhol. 

A sexta pergunta33, complementando a quinta questão, busca que sejam 

expostas as situações em que o uso da língua materna seria menos recomendável, 

de acordo com a opinião dos participantes. As respostas ressaltaram principalmente 

aquelas circunstâncias em que a presença da LM seria vista como prejudicial ao 

desenvolvimento da língua estrangeira. 

Muitas respostas frisaram a necessidade do uso ao máximo do espanhol, 

para que houvesse a aprendizagem da LE, sendo que a presença do português 

seria desnecessária e improdutiva: 

Como dito anteriormente, acho pouco provável e desnecessário. (6.1.3) 

 

Sim, em todo o transcurso da língua estrangeira. Se quero aprender uma 

nova língua, idioma, devo imergir nesta, deixando a outra. (6.1.4) 

                                                             
33 E haveria situações em que a utilização da língua materna seria menos recomendável? Justifica 

tua resposta, exemplificando. 
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Acredito que, para a aquisição do espanhol, a utilização da língua materna 

em sala de aula não seria muito recomendável, pois, o aluno necessita ter 

um contato com a língua extrangeira para o seu aprendizado. (6.3.3) 

 

Sim, aula de Língua Estrangeira começa pelo professor, a língua materna 

deve ser esquecida ao menos em práticas de oralidade, leitura e explicação 

do conteúdo. (6.5.5) 

 

Na minha opinião, quanto menos o professor(a) na aula de espanhol, falar 

português, melhor vai ser para o aluno e as aulas serão mais produtivas. 

(6.7.4) 

 

[...] Acredito que seja importante manter somente o código que se queira 

aprender dentro da sala e durante as atividades. (6.7.6) 

 

Persiste a ideologia de que seja possível separar o conhecimento das 

línguas, de que para se aprender uma LE todo o conhecimento anterior que se tenha 

não poderia ser aproveitado, necessitando que a exposição à nova língua assegure 

a formação de hábitos com total correção. Recomenda-se, inclusive, que “a língua 

materna deve ser esquecida”, pois para aprender uma nova língua deve-se “imergir 

nesta”. Essa, na verdade, é uma ação ilusória e impraticável, ainda que esteja na 

base dos métodos Direto e Audiolingual, como já comentado; o falante não 

“esquecerá” sua língua materna, mas sim a utilizará como o substrato sobre o qual 

construirá seu conhecimento da LE. 

Essas ideologias estão também interligadas às crenças de que o contato 

exclusivo com a língua estrangeira na sala levaria a uma aprendizagem mais 

“natural”, o que seria perdido caso fosse utilizada de alguma forma a LM: 

Durante as conversações, pois o aluno deve aprender a falar naturalmente. 

(6.1.6) 

 

Sim, haveria. As situações menos recomendáveis seriam a utilização do 

português todo o tempo em aula, sem usar em nenhum momento o 

espanhol. Essa atitude poderia fazer os alunos terem um contato artificial 

com o espanhol, além de não lhes proporcionar uma experiência prática 

com o idioma. Creio que é importante ir guiando o aluno durante a 

aprendizagem do espanhol, dando ao discente ferramentas para comunicar-

se em espanhol e aperfeiçoando tais ferramentas ao longo do tempo. (6.5.6) 

 

Como já disse, a utilização da língua materna muitas vezes faz com que o 

aluno aprenda a língua estrangeira de forma descontextualizada. (6.7.1) 

 

Por mais que se tente trazer o estudo da LE para a realidade dos 

aprendizes, que se busque expô-los aos usos reais e cotidianos da língua, o 
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ambiente de aprendizagem em que estão inseridos não é natural, e sim formal e 

artificial. Todos os participantes são brasileiros, falantes de português, aprendendo 

espanhol em uma universidade brasileira; por mais que alguns possam ter outros 

contatos com a LE em circunstâncias diferentes, no espaço no qual estão 

localizados a língua espanhola se utiliza de maneira artificial. Possivelmente, 

ocorrerá o mesmo em relação ao público com quem irão trabalhar quando estiverem 

ocupando o papel de professores de LE. 

Assim como já apontou o exemplo 6.1.6, há uma preocupação com as 

interferências geradas pela LM no desenvolvimento das competências orais, 

corroborando uma ideologia de que estas seriam as habilidades prioritárias para a 

comunicação: 

Em um diálogo normal pois prejudicaria o entendimento por parte da pessoa 

que fala espanhol. (6.1.5) 

 

Sim, quando é dialogado em aula. (6.1.7) 

 

[...] Também deve ter cuidado que ao comparar tanto uma língua com a 

outra às vezes pode-se perder a conversação, pronúncia em Espanhol, já 

que as duas línguas são tão parecidas. (6.1.8) 

 

Acredito que o uso de língua materna em uma aula de espanhol, não seria 

recomendado, em situações de interação comunicacional, pois neste 

momento os alunos precisam desenvolver uma comunicação em L2. (6.5.1) 

 

Como faço Tradução Espanhol/Português e não licenciatura, nem me 

imagino diante de 1 classe de aula, mas, penso, que em situações de 

brincadeiras, histórias, falar sobre a cultura, forçaria o aluno a migrar 

completamente à outra língua. (6.5.4) 

 

Acho que seria menos recomendada em apresentações, situações de 

oralidade. Ex: Prova oral, apresentação de Seminários. (6.7.5) 

 

A relação entre português e espanhol, que por vezes aparece nas respostas 

como facilitadora, também é vista como a origem de dificuldades e confusões na 

aprendizagem: 

Sim, em situações que é mais fácil como o aprendizado dos números, 

atrapalharia se comparassemos com o português. (6.1.2) 

 

Talvez nos casos de grande divergência na sintaxe, ou fonologia, das duas 

línguas para não confundir os alunos. (6.3.1) 

 

Retomando também a ideologia de uma necessidade de independência 

entre as línguas, percebe-se o entendimento de que utilizar-se da língua materna 
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seria um recurso apenas para quem ainda não domina a língua meta, sendo, 

portanto, desnecessário em níveis mais avançados: 

Sim, quando os alunos dentro de sala de aula já tem um certo 

conhecimento da língua espanhola, não vejo que seja utilizado o uso do 

português dentro da sala de aula. (6.5.7) 

 

O progresso e a evolução da interlíngua do aprendiz o levarão a aproximar-se cada 

vez mais da língua-alvo, mas a inter-relação entre esta e sua(s) língua(s) materna(a) 

estará sempre presente. 

Algumas respostas citaram ser desaconselhável o uso da LM, pois isso seria 

um sinal de comodismo, principalmente quando se trata de fazer traduções: 

Acho que em todos. Pro aluno aprender uma língua nova ele deve utilizar 

ela, e isso compreende entender contextos. Se a aula tiver sempre 

traduções do espanhol pro português, por exemplo, o aluno vai ter mais 

dificuldade de entender o uso da língua, e isso inclui expressões 

idiomáticas. Ele acaba se tornando mais tradutor do que realmente 

aprender como utilizar a língua. (6.5.3) 

 

Em praticamente todas as situações, para não cairmos no comodismo e 

acabarmos por não falar a língua espanhola e com isso deixamos de 

aprender a/com oralidade. (6.5.8) 

 

Os exemplos das respostas a esta sexta questão e as ideologias expressas 

fazem alusão diretamente aos princípios dos métodos Direto e Audiolingual. O uso 

do português é mostrado como sinal de displicência, além de ser fonte de erros e 

dificuldades e, por isso, o contato direto e exclusivo com o espanhol é que deveria 

ser a prática priorizada. As traduções são problemáticas e devem ser evitadas 

porque descontextualizam a língua e não promovem a aprendizagem, o que vai ao 

encontro da crítica que os métodos antes citados fazem ao método Gramática-

Tradução, visto como infrutífero. 

Apesar de essa ser a voz geral das respostas, algumas outras ainda 

resgatam o valor de se aproveitar os conhecimentos sobre a língua materna como 

auxílio para os estudantes: 

A língua materna como uma ajuda creio que é sempre recomendável, pois é 

um auxílio para o estudante. Mas acho que não pode ser utilizada a todo 

momento. (6.5.9) 

 

A língua materna sempre tem que ser utilizado no ensino do espanhol pois 

pode ter palavras que os alunos não saibam então seria utilizado o 

português para facilitar o ensino do espanhol porque existem os falsos 

cognados. (6.7.2) 
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Os dois exemplos anteriores utilizam a palavra “sempre”, demonstrando que 

reconhecem que os conhecimentos linguísticos estarão em permanente 

interdependência e isso pode e deve ser utilizado de forma positiva para o 

desenvolvimento da interlíngua. O aluno faz, em todas as etapas nas quais estiver, 

relações entre o que já sabe e aquilo que está aprendendo, tanto na língua materna 

como na estrangeira, e também cabe ao professor apoiá-lo na promoção do domínio 

e da capacidade de gerenciar o capital linguístico e cultural que possui. 

A sétima questão34 trata da possível necessidade de utilização do português 

nas experiências que os estudantes tenham tido já como professores de espanhol. A 

maior parte dos participantes ainda não teve nenhuma prática docente; cinco deles 

(quatro do 1º semestre e um do 5º semestre), inclusive, deixaram a questão em 

branco. Outros quatro apenas responderam dizendo não ter ainda ministrado aulas 

de espanhol: 

Todavía no he tenido experiencia como professora. (7.3.2) 

 

Ainda não tive oportunidade de ter alguma experiência como professora de 

espanhol. (7.3.3) 

 

Ainda não dei aulas de espanhol. (7.5.5) 

 

Até este momento do curso, não tive possibilidade de dar aulas em 

espanhol; por isso, não tenho condições de responder a esta pergunta. 

(7.5.6) 

 

Dentre os demais, alguns participantes exemplificaram com suas 

experiências como alunos, comentando sobre momentos em que necessitaram 

recorrer ao português: 

Como um aluno leigo em espanhol, ja tive que recorrer a lingua materna, 

como para perguntar o significado de palavras. (7.1.6) 

 

Até o presente momento, não tive experiências como professor de língua. 

Mas em sala de aula, senti a necessidade de utilizar a língua materna para 

explicar algum tipo de vocábulo. (7.7.1) 

 

Não tive esperiências como professora de espanhol. Mas nas 

apresentações para turma senti falta de possuir um melhor vocabulário de 

espanhol. (7.7.5) 

 

Ao refletirem sobre sua futura atuação como professores, as vivências como 

alunos são influenciadoras, pois a partir delas projetam e planejam como serão suas 

                                                             
34 Considerando as experiências que tenhas tido já como professor(a) de espanhol, sentiste a 

necessidade de utilizar a português nas tuas aulas? Explica e exemplifica. 
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ações como ministrantes de disciplinas relacionadas à língua estrangeira. Esses 

exemplos demonstram como é necessário e proveitoso o recurso à língua materna, 

pois é o sistema que serve de apoio em situações em que é preciso suprir algum 

conhecimento que ainda não esteja totalmente dominado na língua estrangeira. 

É interessante observar que os exemplos anteriores confirmam como é 

inevitável que haja a presença da LM na aula de língua estrangeira e como é 

irrealista tentar suprimi-la. O participante 7.1, nas questões 2, 4, 5 e 6, posicionou-se 

contra o uso da LM, colocando que isso levaria a equívocos, a uma aprendizagem 

descontextualizada e distante de um uso real. No entanto, nesta última questão, ele 

próprio demonstrou que percebe como é necessário e conveniente dispor dos 

conhecimentos linguísticos já dominados para a construção de novos saberes. 

Mesmo sem ter trabalhado ainda ministrando aulas, alguns participantes 

levantaram hipóteses sobre como poderiam ser seus procedimentos como 

professores. Nesse caso, a grande maioria afirmou imaginar que haverá momentos 

em que precisará se utilizar da língua materna: 

Não, mas por conta da timidez é provável que utilizamos nossa língua 

materna que já possuimos domínio de comunicação. (7.1.3) 

 

Ainda não sou professora, estou a caminho, mas acredito que haverá a 

necessidade da utilização da língua portuguesa para a maior compreensão 

por parte dos alunos, deve-se, inicialmente apoiarmo-nos na nossa língua 

materna. (7.1.4) 

 

Não tive nenhuma experiência como professor de espanhol, mas tenho 

certeza que sentiria a necessidade de usar português, pois no nível em que 

estou não me sinto preparada. (7.3.1) 

 

Até o dia de hoje, ainda não tive experiência em sala de aula, mas acredito, 

assim como dito em respostas anteriores, que há momentos onde só a 

utilização de L2, não se faz suficiente. Momentos de tradução de 

expressões idiomáticas por exemplo. (7.5.1) 

 

Observando os professores de espanhol, às vezes eles têm a necessidade 

de usar o português para reforçar, comparar e até porque eles não lembram 

de algum vocábulo e sua tradução ou pronúncia. (7.5.4) 

 

Ainda não tive nenhuma experiência como professora (recém começou o 

estágio de observação), mas creio para o vocabulário num texto, seria 

preciso utilizar o português, para os alunos entenderem do que se trata, do 

que estamos falando. (7.5.9) 

 

O exemplo da resposta 7.1.3 cita uma possível necessidade de utilizar a LM 

devido à timidez. Porém, surge um questionamento quando se faz uma comparação 
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com o que apareceu na resposta 6.1.3, onde foi dito que esse uso seria “pouco 

provável e desnecessário”. 

De modo semelhante, o participante 1.4 opina, especialmente nas questões 

5 e 6, que para se aprender uma LE deve-se “imergir nesta, deixando a outra”, 

tomando a atitude de “nos abster da língua materna”. Já na resposta à questão 7, 

expressa acreditar que, ao menos inicialmente, fará uso do apoio na LM para 

melhorar a compreensão dos alunos. 

O participante 5.1 também sugere que há momentos em que não é 

suficiente para o entendimento as explicações na LE, e a isso se deve a 

necessidade de valer-se da LM, apesar de na questão 4 ter mencionado que disso 

decorreria uma acomodação e uma recusa em comunicar-se na LE. Igualmente, o 

participante 5.9 diz acreditar que o português se faria necessário para a 

compreensão do vocabulário de um texto, por exemplo, ainda que na questão 4 

tenha dito que “o uso demasiado da língua materna poderia retardar o aprendizado 

do aluno na L2”. 

Essas comparações revelam como há um apego a ideologias de prejuízos 

gerados pelo contato das línguas, mas que isso não se confirma na prática ou 

mesmo em projeções que se faça sobre ela. Como afirma Mozzillo (2008), a 

capacidade de dispor de elementos de cada uma das línguas sobre as quais tenha 

conhecimento pode ser erroneamente encarada como sinal de deficiência do 

sistema linguístico e como uma incapacidade de utilizar uma língua corretamente e 

sem mistura. O que deve ser esclarecido é que essa capacidade representa uma 

estratégia comunicativa que denota competência, sendo característica da situação 

de bilinguismo. 

Pelo fato de estar ainda em um nível inicial de estudo do espanhol, o 

participante 3.1 garante que precisaria usar o português no caso de ministrar aulas 

de espanhol. Certamente, um dos benefícios de servir-se dos conhecimentos da LM 

é justamente suprir algum aspecto ainda não totalmente assimilado na LE. No 

entanto, há que se ter cautela para isso não seja visto como algo que deverá ser 

suprimido em níveis avançados ou que se almeje o abandono de uma língua para 

atingir um bom desempenho em outra. 

Por ser aluno do curso de Bacharelado em Letras, o participante 5.4 não faz 

projeções de uma possível atuação docente, mas, ao observar seus professores, 
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percebe como se faz útil para a complementação da aprendizagem o apoio nos 

elementos da língua materna. 

Todos os participantes que relataram já terem tido experiências como 

professores de espanhol – alunos do 5º e do 7º semestre – afirmaram ter 

necessitado, em algum momento, apoiar-se nos conhecimentos do português: 

Sim, muitas vezes. A aula é dada em língua espanhola e, muitas vezes, os 

alunos não entendem o que o professor está falando, então tem que usar o 

português para fazê-lo comprender. Os alunos estão acostumados a 

receberem a tradução do professor e quando eles não entendem a palavra 

e fazê-los comprender o que significa sem fazer a tradução direta fica difícil. 

(7.5.2) 

 

Não muito. Como já disse anteriormente, é muito mais produtivo utilizar do 

próprio espanhol para explicar conteúdos e/ou significados, do que o 

português. Acho útil o uso do português, por exemplo, apenas quando os 

alunos não entendem um significado, mesmo após o professor tentar 

explicar em espanhol. O português seria apenas um suporte, para ser 

usado apenas quando muito necessário. (7.5.3) 

 

As vezes sim, as vezes não, pois uma aula completamente falada em 

espanhol ira aumentar o aprendizado dos alunos dentro da sala de aula, 

mas as vezes o professor ou até mesmo o aluno fala em português pois não 

sabem falar alguma palavra. (7.5.7) 

 

Sim. Nas aulas práticas para crianças e adolescentes, geralmente há 

necessidade de se utilizar o português, devido ao pouco conhecimento que 

os jovens têm da língua estrangeira. (7.7.3) 

 

Senti necessidade para explicar alguma coisa que me faltava léxico e 

também para traduzir uma palavra. (7.7.4) 

 

Sim. Às vezes é possível perceber que enquanto estive explicando 

conteúdos na língua espanhola, eles tiveram dificuldades para entender. Ao 

trocar o código, durante essas explicações, os alunos entenderam muito 

mais, talvez até tenham chegado ao entendimento total. (7.7.6) 

 

Mesmo percebendo que não podem prescindir do uso da LM, as respostas 

dos participantes transmitem que têm a visão de que isso não seria recomendável, 

assim como já haviam expressado em respostas a questões anteriores. 

O participante 5.2 comentou na questão 4 que o uso em demasia da LM 

impediria a apropriação da língua estrangeira. Nesta questão, reconhece que, por 

vezes, a explicação dada em português proporciona a compreensão por parte dos 

alunos, mas, ao mesmo tempo, interpreta isso como uma acomodação, pois “os 

alunos estão acostumados a receberem a tradução do professor”, o que 

representaria um sinal de descaso ou até preguiça. 



63 

 

Em várias respostas às outras perguntas, o participante 5.3 destaca 

aspectos positivos e também negativos da relação entre o português e o espanhol, e 

quanto ao uso da LM em sala de aula afirma que deve ocorrer de modo bastante 

estrito, apenas quando forem esgotados os recursos de explicações na língua 

estrangeira. Igualmente, neste momento, expõe considerar que a utilização apenas 

do espanhol seria mais produtiva, além de não ter sentido muita necessidade de 

lançar mão do português. 

Relacionando anteriormente o uso da língua materna apenas aos níveis 

iniciais de aprendizagem da LE, o que o torna desnecessário em estágios mais 

avançados, o participante 5.7 permanece afirmando nesta última questão que a aula 

ser dada completamente em espanhol seria responsável por aumentar os 

conhecimentos dos alunos. No entanto, constata que, tanto professor como alunos, 

às vezes necessitam valer-se da LM para complementar algo que não sabem na LE. 

Apesar de esta ser uma motivação legítima e vantajosa, o participante parece 

interpretá-la negativamente como um caso de deficiência, que deveria ser sanado e 

evitado, sempre que possível. 

Com foco nas competências orais, o participante 7.3 havia comentado que o 

uso da LM geraria dificuldades na pronúncia e na fixação da língua meta. Quando 

relata as experiências práticas que já teve, diz que precisou utilizar a língua materna 

por trabalhar com alunos que têm pouco conhecimento sobre a LE. Essa afirmação 

aponta para uma visão de que o apoio na LM deveria ser deixado de lado com o 

avanço da aprendizagem. 

O participante 7.4 citou anteriormente que a presença do português produz 

interferências em vários aspectos da língua estrangeira e que quanto menos seja 

utilizado, melhor para o desenvolvimento do aluno. Essa parece ser a postura que 

adota como professor, pelo que se percebe quando relata momentos bem pontuais 

em que se utiliza da LM, por buscar que isso não ocorra, ratificando em sua prática a 

perspectiva de que a exposição à língua-alvo se faria essencial para evitar os erros 

gerados pelo contato com outra língua. 

Após também citar as interferências linguísticas como consequências do uso 

do português na aula de espanhol, o participante 7.6 mencionou que esse emprego 

da LM geraria acomodação por parte dos alunos que já estão acostumados a ela. 

Ainda assim, também havia reconhecido que apoiar-se no sistema já dominado pode 

facilitar o entendimento dos alunos sobre os novos aspectos gramaticais. Em suas 
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experiências como professor, confirma ter percebido que foi benéfico e facilitador 

para a compreensão o fato de explicar conteúdos com a contribuição e o 

aproveitamento da língua materna. 

Retomando as definições apresentadas sobre as ideologias linguísticas, 

complementando as reflexões sobre os resultados que os questionários respondidos 

pelos alunos de Letras trouxeram, percebe-se como, de fato, a língua, seus usos e 

as visões que se tem sobre isso constituem-se como fenômenos ideológicos, que 

estão em relação dinâmica com os contextos, pois, ao mesmo tempo, são 

determinados pelas circunstâncias em que ocorrem, mas também é a partir deles 

que estas são estabelecidas. A linguagem, como prática social, é compreendida 

para além de seus aspectos formais, mas também como parte de um contexto 

interacional, político e sociocultural. 

A maneira como cada participante percebe o contato de línguas e as 

ideologias nas quais fundamenta essa percepção têm influência direta na sua 

própria aprendizagem e, consequentemente, na sua postura e suas atitudes quando 

estão/estarão desempenhando o papel de professores de língua estrangeira. Com 

isso, verifica-se como não há neutralidade nos usos da linguagem, já que as 

afirmações feitas pelos participantes refletem, por vezes mais ou menos 

explicitamente, conexões entre elementos ideológicos, as concepções que 

manifestam e as ações que tomam a partir disso. 

Assim como na descrição feita por Arnoux e del Valle (2010), vemos como 

as ideologias, além de serem crenças e representações subjetivas, refletem-se nas 

práticas, como elementos fundamentais da construção de significados sociais, seja 

como alunos de língua estrangeira, seja como professores que ensinarão uma LE. A 

ideologia de que a presença da língua materna pode trazer algum tipo de prejuízo 

para a aprendizagem da língua estrangeira, por exemplo, que foi bastante recorrente 

nas respostas, demonstra uma ideia que se naturaliza, normaliza e legitima através 

das práticas e ações de todos os sujeitos envolvidos nos processos de 

ensino/aprendizagem de línguas, organizando e sendo constituinte da construção 

dos significados. 

As ideologias nas quais se inscrevem os participantes por meio de suas 

respostas demonstram de que maneira elaboram suas representações e suas 

avaliações sobre os objetos linguísticos, que desempenham funções para que 

determinadas ideias sejam normalizadas. Essas inter-relações ocorrem apoiadas em 
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ideologemas (ARNOUX; DEL VALLE, 2010), que podem ser considerados já 

impostos quando aquilo que postula se generaliza a ponto de impossibilitar o 

surgimento de problematizações a seu respeito. A partir dos dados gerados pelos 

questionários dos alunos, podem ser elencados alguns ideologemas que ratificam 

suas ideologias: 

 A proximidade entre o português e o espanhol gera uma constante 

comparação das semelhanças e diferenças entre as línguas. 

 A semelhança entre o português e o espanhol facilita a compreensão e o 

aprendizado da LE. 

 É necessário distanciar-se da LM para alcançar o conhecimento da LE. 

 A similitude entre as línguas pode confundir e atrapalhar, gerando equívocos 

e interferências. 

 O uso da LM em sala de aula auxilia na compreensão da LE. 

 A função da utilização da LM é para fazer traduções. 

 Recorrer aos conhecimentos da LM é um suporte para alunos dos níveis 

iniciais. 

 O uso da LM pode ser recomendável para o entendimento de textos, 

vocábulos e expressões idiomáticas. 

 Na aula de LE, deve-se evitar ao máximo o uso da LM. 



 

4.2 Análise das respostas do questionário aplicado aos professores 

 

 

A primeira questão35 pergunta se, ao desempenhar o papel de formador de 

futuros professores de línguas, os participantes abordam o tema da relação entre LM 

e LE em suas aulas. Todos responderam afirmativamente, ainda que cada um o 

tenha feito desde pontos de vista distintos.  

Na resposta 1, P.1 afirma que a língua materna pode funcionar como 

facilitadora da aprendizagem, através de comparações entre os elementos 

gramaticais e pragmáticos das línguas: 

Sim. Trabalho de forma contrastiva especialmente nos semestres 

avançados, com sintaxe, usando a língua materna como facilitadora da 

aprendizagem, ao mesmo tem em que uso a LE como apoio para fixação e 

correção de aprendizagens da LM. Tempos verbais, uso de pronomes, 

perífrases são alguns temas em que comparo as duas gramáticas. Na 

pragmática, comparo fenômenos também relacionados aos regionalismos 

(sotaques), expressões culturais. (1.P.1)36 

 

A utilização da língua estrangeira para “fixação e correção de aprendizagens 

da LM” demonstra qual é a visão de P.1 sobre o que significa saber uma língua. As 

aprendizagens a que se refere dizem respeito a aspectos formais, apontando para o 

entendimento de língua como um conjunto de regras normativas, as quais devem 

ser dominadas para que se possa considerar que se sabe de fato tanto a LM como a 

LE. 

O foco no contraste entre os sistemas remete aos procedimentos do método 

Gramática-Tradução, de acordo com o qual as explicações dos elementos da LE 

eram feitas por meio de comparações e contrastes com a LM. No método 

Audiolingual, a análise contrastiva emprega-se para prever e prevenir os erros e 

dificuldades na aprendizagem, que seriam gerados pelos hábitos de uso da língua 

materna e que deveriam ser substituídos por novos e adequados na LE. 

                                                             
35 A partir do teu papel como formador de professores de línguas, abordas aspectos da relação entre 

língua materna e língua estrangeira nas aulas que ministras? Explica e exemplifica. 
36 As respostas dos professores foram inseridas individualmente por cada um deles e enviadas no 

formato de formulário on-line. Desta forma, manteve-se nas transcrições a maneira exata como foram 

recebidas.  
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Nesse mesmo sentido, na resposta 1, P.2 destaca que aborda a relação 

entre as línguas por meio da análise das interferências e de comparações do 

funcionamento das línguas: 

Sim: faço analisar aos alunos as interferências, comparo os funcionamentos 

do verbo "gustar" e "gostar", comparo a construção das finais com "para", 

também o funcionamento dos pronomes átonos nas duas línguas, etc. 

(1.P.2) 

 

Os destaques feitos por P.1 e P.2 baseiam-se em uma ideologia de que a 

presença da língua materna é responsável por ocasionar as dificuldades dos alunos, 

por meio das interferências. Segundo Gargallo (1999), 

durante décadas pensou-se que esta era a única fonte de erros, de tal 

maneira que a meados dos anos quarenta desenvolveu-se um modelo de 

pesquisa – a Análise Contrastiva (AC) – que defendia que a descrição e 

comparação sistemática dos sistemas linguísticos das duas línguas 

envolvidas na aprendizagem podia prever as dificuldades que se dariam no 

processo. (p. 25-26)37 

 

Ainda que a influência da língua materna possa gerar a produção de 

estruturas equivocadas na LE, muitas outras causas podem ser apontadas quando 

se considera a descrição e a explicação dos erros que ocorrem durante o 

desenvolvimento da interlíngua. 

A abordagem do contato entre línguas exemplificado por P.4 focaliza a 

resolução das dificuldades, e pode-se considerar que também se alinha à ideologia 

de que a língua materna seria fonte de problemas na aprendizagem: 

sim, nas dificuldades específicas aos falantes do português, por exemplo. 

(1.P.4) 

 

Sem dúvida, o contato entre o par de línguas português/espanhol tem suas 

especificidades, por tratarem-se de línguas próximas. No entanto, outros fatores 

também estão implicados na aprendizagem, já que cada aprendiz construirá sua 

interlíngua correlacionando saberes prévios muito variados, que nem sempre serão 

previsíveis pelo professor. 

                                                             
37 Texto original: “durante décadas se pensó que esta era la única fuente de errores, de tal manera 

que a mediados de los años cuarenta se desarrolló un modelo de investigación –el Análisis 

Contrastivo (AC)— que defendía que la descripción y comparación sistemática de los sistemas 

lingüísticos de las dos lenguas involucradas en el aprendizaje podía preveer las dificultades que se 

darían en el proceso.” 
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Na resposta 1, P.3 aponta vários elementos da relação entre línguas na 

aprendizagem de LE. Em um primeiro momento, revela que a visão de parte da 

comunidade acadêmica ainda é a de desaconselhar o uso da LM: 

No começo de minha atuação sofri certa "pressão" por parte da comunidade 

acadêmica, que proibia o uso da LM. Aos poucos fui investigando e entendo 

melhor o papel da LM nas aulas de LE, principalmente, e a importancia de 

abordá-la. [...] (1.P.3) 

 

As ideologias demonstradas nas respostas dos alunos de Letras também 

são construídas por aquelas que embasam as atitudes dos professores. Por isso, 

percebe-se como se transmite também aos futuros professores a ideologia de que, 

para aprender uma nova língua, a língua materna deve ser abandonada. 

Em seguida, destaca o fato de que o contexto de uma sala de aula de língua 

estrangeira é o de contato de línguas: 

[...] Para começar, a presença (o contato) das duas línguas é a própria 

realidade da sala de aula: professor (no caso, a ensinar - e também 

aprender espanhol) e alunos falantes de português a aprender espanhol. A 

aula é, portanto, um ambiente de contato de línguas. Nas aulas de ELE 

abordo muitos aspectos da relação, nao só entre o espanhol e o português, 

como do espanhol com outras línguas que convive e tem marcas, como as 

indígenas, por exemplo, na formação das palavras e no léxico das 

variedades americanas = permeadas pelo elemento linguístico e cultural 

indígena. Explorar a relação do português e espanhol para a compreensão 

da organização da sintaxe, dos tempos verbais,... - e sentidos decorrentes - 

é útil também, tanto para explicar o que coincide como o que nao coincide. 

Esta relação se torna ainda mais útil diante da participação dos alunos do 

curso de tradução. Por exemplo, "como se diria X em português" e "como se 

diria Y em espanhol" sao perguntas que elucidam e questionam a relação 

de contato entre as línguas que, ora se aproximam, ora de afastam, ora 

enganam. [...] (1.P.3) 

 

O desenvolvimento da língua meta dá-se na mente dos aprendizes, 

inevitavelmente, pela inter-relação dos elementos linguísticos dos quais tenha 

conhecimento, seja com respeito à(s) língua(s) materna(s) ou a outras línguas 

estrangeiras. Há aqui a ideologia de que a aula de LE é um lugar de bilinguismo, de 

línguas em contato, onde todos os conhecimentos se conectam para a construção 

de um novo sistema. A própria constituição de uma língua ocorre através do contato 

com outras línguas e culturas; uma língua não existe de forma isolada de contextos 

e sujeitos, sendo sempre dinâmica, exercendo e recebendo influências das relações 

sociolinguísticas. 

Na parte final da resposta, é ressaltado o entrelaçamento entre as questões 

de linguagem com questões sócio-históricas e políticas: 
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[...] A relação entre as línguas LM e ELE também abordo nas aulas de 

Linguística Aplicada (LA), a partir de uma perspectiva histórica e política, 

haja vista que o ensino do espanhol no Brasil está relacionado ao ensino do 

português nos países da região, e ambas as práticas desde sempre foram 

(e ainda sao) norteadas pelas geopolíticas dos países que tem fronteiras 

comuns e que tem as línguas em contato, nao so pela genealogia (sem falar 

das políticas pan hispânicas da Espanha...). O ensino das línguas (no caso 

de espanhol no Brasil e português no Uruguai e Argentina) se inaugura 

implementado pelos Ministérios da Guerra e Assuntos Exteriores, almejando 

literalmente um "exercito bilíngue", nos contextos das grandes guerras). 

Este seria um exemplo de como tratar de mostrar o contato entre as 

línguas, na LA, haja vista que o ensino de línguas nao pode ser tratado 

somente como questão metodológico, mas sim política. Por outra 

perspectiva, no entremeio do contato está, por exemplo, o português do 

Uruguai e suas variantes e concepções ("DPUs", fronteiriço, 

portunhol,...interlíngua, ...). Creio que é um exemplo que mostra o contato 

materializado na língua, se assim se pode dizer, e extremamente relevante 

para ser explorado em aula. A relação destas línguas por muito tempo foi 

diglóssica, conflitiva - o português como problema - seja na península, seja 

nos processos de emancipação americana e até pouco tempo. Todas estas 

questões exemplificam como problematizo e abordo o tema do contato. 

Tentarei mostrar que o contato deve ser pensado, e explorado desde várias 

perspectivas, e nao só como comparação de sistemas linguísticos. (1.P.3) 

 

Ao encontro do que afirmam autores como del Valle (2007) e Woolard 

(2007), a ideologia evidenciada é a de que a linguagem é um elemento constituinte 

da ação política, por estar em relação dialógica com os contextos, por estar em 

interseção com interesses morais e políticos. Há o entendimento de que aprender e 

ensinar uma língua vai para além do trabalho sobre estruturas formais, pois nisso 

estão imbricadas questões ideológicas, como, por exemplo, a valorização maior ou 

menor de determinadas línguas em certos territórios e em momentos históricos 

específicos. As relações entre o português e o espanhol se dão por características 

tipológicas e também pelos contatos geopolíticos dos territórios onde são utilizados, 

o que não deve ser ignorado no contexto de uma sala de aula de espanhol como 

língua estrangeira. 

O participante P.6, na resposta 1, enfatiza aspectos positivos da associação 

dos conhecimentos da língua materna para a aprendizagem da LE: 

Sim. Do meu ponto de vista e através dos estudos realizados, a LM exerce 

um papel positivo no processo de aquisição de segunda língua. Ela ativa os 

esquemas cognitivos que o aluno já possui e se pode considerar com um 

elemento motivador e de união com o que o aluno já conhece. Isto é, a LM 

pode ser um instrumento com o qual o docente de LE pode contar. Por 

exemplo, já é usado para explicar um exercício, ou fazendo um analise 

contrastivo em alguns pontos linguístico. (1.P.6) 
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O conhecimento do sistema linguístico da LM certamente é a base sobre a qual se 

desenvolverá a construção do sistema da língua-alvo. Nas afirmações de P.6 

percebe-se a ideologia de que a língua materna é um instrumento à disposição da 

aprendizagem, pois a estrutura mental previamente elaborada pelos falantes será 

ativada, em interdependência com os novos esquemas que serão implementados na 

interlíngua. 

O apoio na língua materna também é destacado como elemento motivador. 

Assim como já comentado sobre o papel facilitador exercido pelo uso da LM, no 

caso de línguas próximas como o português e o espanhol a possibilidade de melhor 

intercompreensão pode animar e incentivar os alunos, auxiliando na elaboração das 

estratégias comunicativas. 

Também são exemplificadas por P.6 formas de aproveitar-se o recurso à 

língua materna, que seriam para uma explicação mais clara de alguma atividade ou 

para fazer comparações entre os sistemas linguísticos. 

As ideologias presentes nas respostas dos professores a esta primeira 

questão revelam algumas de suas concepções e avaliações sobre a relação entre as 

línguas que ocorre em aulas de língua estrangeira e como atuam a partir disso. 

Pode-se, dessa forma, formular alguns ideologemas que surgem das asserções 

feitas: 

 A relação entre LM e LE deve ser abordada para a comparação e contraste 

entre os sistemas e para a análise de interferências. 

 Aprender uma LE serve também para fixar e corrigir aprendizagens da LM. 

 A sala de aula de LE é ambiente de contato de línguas. 

 O ensino de línguas é uma questão política. 

 A LM é um instrumento à disposição da aprendizagem de LE. 

 Apoiar-se na LM motiva o aluno por aproximar o que ele já conhece dos 

elementos que são novos. 

 

Na segunda questão38 as respostas também foram todas positivas quanto 

ao fato de a origem comum do português e do espanhol influenciar na 

aprendizagem. Foi lembrado que a semelhança no léxico se destaca: 

                                                             
38 A origem comum entre o português e o espanhol tem alguma influência na aprendizagem do 

espanhol como língua estrangeira? Explica e exemplifica. 
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Sim, positivamente, quando o aluno domina bem a língua materna, servindo 

de referência para a aprendizagem da língua estrangeira. Porém, quando o 

aluno tem lacunas graves em LM, isso dificulta e confunde. As semelhanças 

de léxico, especialmente, nem sempre facilitam como muitos pensam, pois 

causa mais insegurança em saber quando são iguais e quando são 

diferentes. Muitas vezes, os alunos acabam inventando formas diferentes 

em espanhol, para não parecer que estão falando em português. Uma 

palavra que me chama sempre atenção nesse sentido é o número "ses", já 

que "seis" lhes parece português. Talvez seja influência do "dos" em 

espanhol comparado ao "dois" do português. (2.P.1) 

 

Sim, por exemplo no léxico. (2.P.2) 

 

Novamente, a resposta de P.1 aponta para sua concepção de que saber 

uma língua quer dizer dominar a norma padrão e seus aspectos formais. Um falante 

nativo domina completamente a sua língua materna e, para que se considere que 

este tenha “lacunas graves” em seu conhecimento, só se pode presumir que a 

referência seja quanto a regras, a nomenclaturas e a gramática normativa. Nota-se a 

aparecimento de uma ideologia de que só seria possível aproveitar para o estudo de 

uma LE a competência na LM daquele aprendiz que a dominar bem, ou seja, souber 

todo o seu sistema de regras formais; caso contrário, seu conhecimento prévio seria 

fonte de dificuldades e confusão. 

Quanto ao léxico, ainda que apresente semelhanças que podem ser 

consideradas facilitadoras, há distinções que, segundo P.1, podem causar 

inseguranças nos alunos justamente por não saberem quando as palavras se 

aproximam ou se distanciam. Para exemplificar, cita casos em que os aprendizes 

inventam formas, muitas vezes inexistentes em espanhol, por imaginar que uma 

forma igual ao português seja incorreta.   

Isso, na verdade, não é uma demonstração de incompetência do falante, 

mas é parte do processo de aprendizagem e da construção da interlíngua. Dentre as 

habilidades que os alunos precisam estudar e aprender está o conhecimento do 

léxico da LE, que será bastante facilitado pela proximidade entre o português e o 

espanhol. A “invenção” de palavras indica uma atitude ativa e não apenas passiva e 

receptiva, do aluno e é indício da elaboração de estratégias e hipóteses sobre o 

sistema que está adquirindo. Entendendo que nunca parte de um nível zero de 

conhecimento linguístico, as conjecturas que fará serão com base no sistema de 

sua(s) língua(s) materna(s). 
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Na resposta 2, P.3 cita as diferenças entre as línguas como possíveis fontes 

de reflexão: 

A origem comum é um elemento a mais que pode servir como gatilho para o 

ensino e a aprendizagem do espanhol. Como explicado na pergunta 

anterior, a origem comum está registrada nao so nas várias coincidencias 

entre as duas línguas, como também nas diferenças. Um exemplo típico é 

mostrar a origem latina e, a partir dela, indicar que rumo seguiu cada língua 

(como uma coincide com a latina e a outra se afasta, por exemplo, harina - 

farinha; hierro - ferro,...). Por outro lado está a intercompreensão, a nivel 

básico. Um falante de português, em condições "normais" de comunicação 

(fala devagar, sentenças ou enunciados mais curtos, sem ruidos,...) entende 

e se comunica com um falante de espanhol. Isto nao se daria entre um 

chines e um falante de português. (2.P.3) 

 

A língua materna é vista em sua função de estimuladora da aprendizagem e, 

no caso de línguas próximas, de facilitadora no desenvolvimento a partir da 

intercompreensão. A ideologia expressa é a de que a relação entre as línguas forma 

parte e deve ser aproveitada positivamente para a reflexão e a aprendizagem, e não 

como um obstáculo a ser superado. A atuação do professor de língua estrangeira 

deve pautar-se pelo fato de que  

o conhecimento que o aluno tem de seu língua e as representações que ele 

elabora da distância entre seu próprio sistema lingüístico e o sistema-alvo 

influenciam a maneira pela qual ele aprende os dados linguísticos e 

aprende a nova língua. (MOORE, 2003, p. 90-91) 

 

Além de semelhanças linguísticas, a proximidade cultural também foi 

destacada, o que pode trazer motivação para os alunos pela observação de 

afinidades: 

sem dúvida. há uma proximidade linguística e cultural que fazem do ensino 

de espanhol para falantes do português um (re)conhecimento de suas 

raízes culturais, aproximações linguística e literarias. (2.P.4) 

 

Para mim, SIM. Por que o português e espanhol derivam do latim, mas se 

constituem dois idiomas distintos, dois sistemas linguísticos e, que 

compartem, geograficamente, um espaço tanto na Península Ibérica, como 

também em América do Sul tendo o Brasil com fronteira com países 

hispano-americano. Por causa de essas aproximações, que motivam a 

muitos alunos brasileiros a escolher da língua espanhola como segunda 

língua estrangeira: o interesse pela disciplina provocado frequentemente 

pela expectativa de “facilidade” e pela aproximação dos dois idiomas. Por 

isso, cabe ao professor orientar ao aluno a compreender que a afinidade 

das duas línguas é uma vantagem, mas que são necessários o esforço e a 

dedicação como em qualquer outra LE a ser estudada. O aluno da LP que 

aprende LE, tem um maior vantagem que a outros estudantes de outras LM, 

isto, porque o estudante de LP, lhe permite transferir o seu conhecimento da 

língua materna para a língua estrangeira não só aos níveis morfológico, 
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fonológico, sintático e lexical, como também pragmático e sociológico, 

procurando recrear regras e formulando deduções que lhe permitem manter 

a comunicação. (2.P.6) 

 

A ideologia de que no aprendizado de uma língua são imprescindíveis as 

reflexões acerca de realidades socioculturais corrobora o entendimento de que uma 

língua não se desenvolve desligada dos sujeitos sociais que fazem uso dela. Quanto 

ao português e o espanhol, há o contato também geográfico que promove também o 

compartilhamento de culturas. 

Assim como citado por P.6, também é parte do papel do professor saber 

fazer uso, para o benefício do aluno, da vantagem que representa a proximidade 

entre as línguas e o interesse gerado por ela. Certamente, aprender uma nova 

língua demanda empenho, que não deve ser desconsiderado mesmo no caso de 

semelhanças entre LM e LE; como apoio a isso, para falantes de português, seus 

conhecimentos prévios podem ser aproveitados vastamente, para a formulação de 

estratégias, para a manutenção da comunicação e para o desenvolvimento dos 

conhecimentos sociolinguísticos. 

A partir da análise das respostas a esta segunda pergunta, podem-se 

também elencar alguns ideologemas que pautam as ideologias expressas, 

complementando aqueles mencionados acerca da questão anterior: 

 Quando o aluno domina bem e não tem lacunas graves na língua materna, 

esta pode servir de referência para a aprendizagem da língua estrangeira. 

 A origem comum entre o português e o espanhol é um gatilho para o ensino 

e a aprendizagem do espanhol como língua estrangeira. 

 O português e o espanhol são línguas próximas linguística e culturalmente, o 

que pode gerar o interesse e a motivação dos alunos. 

 Os falantes de português (LM) têm vantagens na aprendizagem do espanhol 

(LE), em vários aspectos dos usos da língua. 

 

A terceira questão39 refere-se aos possíveis objetivos da utilização da LM 

nas aulas de LE. Os professores participantes citaram que os objetivos estariam 

relacionados a tornar a aprendizagem mais fácil e acessível para a compreensão 

dos alunos: 

                                                             
39 Quais seriam os possíveis objetivos do uso da língua materna em sala de aula de língua 

espanhola? Cita exemplos (no mínimo três). 
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O usa da LM deve ser inserido como RECURSO e nao como necessidade. 

Alguns exemplos, sao: - Mostrar coincidencias e diferenças entre as duas 

línguas, por exemplo, nas expressões idiomáticas de diferentes graus [...]. 

Isto pode ser usado em varios contextos para comparar os sistemas e os 

usos das línguas. - Gerar descontração e criar um clima agradável usando 

um elemento inesperado, por exemplo, uma frase em português. "Quebrar o 

gelo". - Promover leituras em português (no caso de que nao haja tradução 

da obra que se quer usar ou por opção) e promover um debate a partir do 

texto, em espanhol. Isto seria um tipo de pedagogia "bilíngue", dentro de 

uma epistemologia da fronteira, segundo alguns autores. [...] - Promover 

atividades de tradução, mostrando que apesar da proximidade, do 

compartilhado entre as duas línguas, a versão ou a tradução termo a termo 

nao funciona. (3.P.3) 

 

Traçar paralelo da constituição das línguas; Observar as convergências e 

divergências culturais; Compreender as interrelações literárias (3.P.4) 

 

facilitar a compreensão de alguns aspectos gramaticais, como verbo gustar, 

diferenças entre pretérito perfeito composto, o seu auxiliar, ; os 

heterossemânticos, heterotônicos, heterogenéricos, as contrações,. (3.P.5) 

 

Os possíveis objetivos: - realizar alternacia linguística entre os dois idiomas. 

-Ter um papel de facilitador e de base para LE. - Usar a LM ajuda para 

explicar conceitos difíceis ou reforçar conteúdos novos. - Baixar a 

ansiedade dos alunos. - Apoiar-se no conhecimento da LM para a 

construção do conhecimento da LE. - Diminuir as dificuldades na 

aprendizagem. (3.P.6) 

 

Na exemplificação de P.3 à terceira pergunta, é ressaltada a ideologia de 

que o uso da língua materna representa um recurso a ser aproveitado para trabalhar 

com vários aspectos da língua estrangeira. Um deles estaria relacionado ao 

entendimento de diferenças entre os dois sistemas, tanto com relação aos sentidos 

e significados quanto com respeito a aspectos formais e gramaticais. Dessa forma, 

também em 3.P.5 é lembrado que o conhecimento da LM pode auxiliar na 

compreensão de estruturas divergentes nas línguas, como o caso de algumas 

conjugações verbais. 

Na resposta 3, P.6 salienta a ideologia de que os conhecimentos da LM são 

a base para o desenvolvimento das competências novas da língua estrangeira, já 

que será nesses elementos mais profundamente dominados que o aluno irá apoiar-

se. Por isso mesmo, também cita que o uso desse recurso pode “baixar a ansiedade 

dos alunos”. Aprender uma língua estrangeira requer um certo grau de saída de uma 

zona de conforto de um sistema já habitual para a construção de uma estrutura 

ainda desconhecida. Se o professor adota uma postura que demonstra ver a LM 

como recurso facilitador, o aluno terá a liberdade de fazer uso dela, principalmente 
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nos momentos de insegurança por não ter total entendimento sobre algum elemento, 

sem a pressão excessiva de ter que utilizar obrigatoriamente sempre apenas a LE. 

Além dos aspectos formais, as discussões sobre os aspectos culturais inter-

relacionados com os conhecimentos da língua podem ser favorecidas pelo uso da 

LM, pois, por meio desta, pode-se gerar uma reflexão sobre aproximações ou 

distanciamentos culturais e literários, como é citado em 3.P.4.  

Houve também respostas que apontaram para a ideologia de uma 

preferência pelo uso exclusivo da língua espanhola: 

Nos níveis iniciais, não uso a língua materna em sala de aula, com o 

objetivo de ampliar as oportunidades de exposição à LE para os alunos. 

Nos níveis avançados, parece-me útil nas análises contrastivas (já 

comentado.) Nos estudos culturais, o trabalho comparativo das duas línguas 

pode ser útil. (3.P.1) 

 

Não uso a língua portuguesa nunca. [...] Mas como agora temos alunos de 

tradução, faço traduzir alguns textos ou expressões. (3.P.2) 

 

Reforça-se o entendimento de que a máxima exposição à língua garantiria 

uma melhor aprendizagem. Como já comentado anteriormente, sem dúvida o 

contato com a língua meta é benéfico e necessário, mas, igualmente, a contribuição 

dos conhecimentos da LM como suporte é natural e favorecedor, em todos os níveis 

em que se encontrem os alunos. 

A questão da tradução também apareceu nas respostas como um dos 

objetivos da utilização da LM. Em 3.P.2, cita-se esse tipo de atividade como uma 

necessidade causada pela presença dos alunos do curso de Bacharelado em 

Tradução, e não como uma maneira de exercitar a língua meta de forma geral. Na 

resposta 3.P.3 é lembrado que as atividades de tradução também devem servir para 

contemplar o entendimento mais abrangente dos significados, e não apenas a 

versão direta de cada termo para a outra língua. 

A partir dessas respostas analisadas, pode-se entender que, quando se faz 

uso da LM em uma aula de LE, objetiva-se diminuir as dificuldades de aprendizagem 

dos alunos, como também é citado na resposta 3.P.6, o que se contrapõe à ideia de 

métodos de ensino que entendem que essa atitude pode gerar erros e confusões. 

Embasando as ideologias apresentadas nas respostas a essa terceira 

questão, podem-se elencar alguns ideologemas: 

 O uso da LM deve ser preterido, objetivando que os alunos, principalmente 

nos níveis iniciais, sejam maximamente expostos à língua espanhola. 
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 A LM é um recurso para facilitar a compreensão de vários aspectos da língua 

e é a base para a aprendizagem da LE. 

 Utiliza-se a LM na aula de LE com o objetivo de realizar traduções. 

 O estudo de aspectos culturais pode ser facilitado pelo uso da LM. 

 A presença e o uso da LM contribuem para uma diminuição das dificuldades 

de aprendizagem, inclusive criando um ambiente agradável e gerando menos 

pressão e ansiedade nos alunos. 

 

A quarta questão40 complementa a anterior e, a partir dos objetivos de uso 

da LM que foram elencados, pergunta quais as possíveis consequências geradas. A 

resposta 4.P.1 retoma o que havia mencionado na resposta 3.P.1, sobre a utilização 

da LM para uma análise contrativa entre os dois sistemas: 

O professor em formação recebe uma visão mais ampla do sistema 

linguístico e consegue perceber a sua própria língua materna com outro 

olhar, bem como usa a língua estrangeira com mais precisão e segurança. 

No caso de "ses/seis" e "dos/dois", com o simples estudo comparando as 

duas formas, o aluno poderá perceber que existem diferenças e 

semelhanças e saber quais são elas. (4.P.1) 

 

Essa resposta remete a uma ideologia de que a comparação entre as 

línguas leva a uma aprendizagem mais ampla e precisa, quando são abordadas as 

semelhanças e diferenças que existem entre os sistemas. No entanto, é necessário 

atentar para o fato de que métodos como o Audiolingual apontam para que se faça 

uma análise contrastiva entre as línguas por entender que assim os erros seriam 

prevenidos, por serem todos gerados pelos hábitos de uso da LM que difeririam do 

que seria adequado na LE. Por isso, quando se trata de fazer comparações entre as 

línguas, o objetivo deve ser o de melhorar a compreensão e a aprendizagem, sem 

que se atribua previamente à LM possíveis dificuldades dos aprendizes. 

Ao relatar fazer uso apenas do espanhol em suas aulas na resposta à 

terceira questão, P.2 cita nesta quarta pergunta a consequência de que o uso 

exclusivo da língua estrangeira reforça principalmente as diferenças entre os 

sistemas: 

Muitas vezes é comprovar que a aparente analogia entre as duas línguas 

não é tal. (4.P.2) 

 

                                                             
40 E quais as consequências desse uso? Exemplifica. 
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Por essa colocação, percebe-se um reforço da ideologia de separação e 

delimitação de cada uma das línguas, mesmo que o português e o espanhol sejam 

bastante próximos e semelhantes em vários aspectos. A resposta aponta para uma 

necessidade de afirmação de diferenças, sem aproveitar como apoio as 

aproximações. 

O uso da LM como um recurso para a aprendizagem é enfocado na resposta 

de P.3 como tendo por consequência a desmistificação de várias crenças bastante 

comuns sobre as línguas: 

As consequências desse uso creio que seja a desmistificação de questões 

como (1) a do "mito do falante nativo" como ideal de perfeição a ser 

alcançado (Que de certa forma da um "cheque-mate" aos professores nao 

falantes nativos, pois os alunos idealizam ter um professor nativo como o 

melhor), (2) da pureza de uma língua, (3) da possibilidade de se poder (e 

dever) chegar (como se existisse) a um lugar de "dominio", um ponto final a 

ser alcançado, (4)de que as línguas dizem tudo da mesma forma. (4.P.3) 

 

Ao elencar algumas dessas crenças a serem repensadas, P.3 posiciona-se 

em uma ideologia que vê os contatos como não prejudiciais. Na verdade, os 

prejuízos viriam de visões e ideologias que colocam aos falantes de LE a meta de 

aprenderem a língua-alvo de forma a serem competentes no nível de um falante 

nativo, como sendo o domínio ideal e o único aceitável (o “mito do falante nativo”). 

Outro mito que se faz contraproducente é o da pureza das línguas, como já 

explicado anteriormente; neste caso, o uso da LM também poderia evidenciar aos 

alunos como os seus conhecimentos prévios podem ser válidos e servir como auxílio 

para a aprendizagem, já que as línguas não se desenvolvem a partir de princípios de 

pureza e nunca permanecem puras, ou seja, vão modificando-se conforme as 

transformações que ocorrem também com as práticas sociais dos falantes. 

Os professores P.4 e P.5 também destacaram consequências benéficas do 

uso da LM: 

Formar professores com uma melhor base cultural e compreensão das 

linguagens nestas tradições, filiações, pertencimentos. (4.P.4) 

 

O aluno assimila melhor as explicações (4.P.5) 

 

Na resposta 4, P.4 destaca a ideologia de que o conhecimento de uma 

língua implica conhecer as formações culturais e as tradições, que são formadas 

pelas linguagens e onde estas estão em atuação, o que leva ao entendimento de 

que uma língua não se resume a um código a ser decifrado para que haja a 
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comunicação, mas é também um instrumento com o qual se constroem culturas e 

identidades, dentro de relações sociais de pertencimento. 

Ao apontar dois tipos de consequências, na resposta 4, o professor 

participante P.6 se filia a uma ideologia de que o uso da LM deve ser feito de forma 

refletida e estratégica para que não acabe sendo desfavorável à aprendizagem: 

- As consequências: Pode haver desvio linguístico ou normativo não aceitos 

e tendo indicativo dos fenômenos de fossilização. A interferência da LM na 

aprendizagem da LE podem influenciar no processo de comunicação 

quando não é bem aplicado. -Ocorrer com naturalidade no contexto de 

aquisição de LE, porque atuam como estratégias comunicativas, (4.P.6) 

 

Sem dúvida, a utilização da LM é natural ao processo de aprendizagem da 

LE, por ser o sistema mais à disposição dos alunos, auxiliando no desenvolvimento 

de competências e na consolidação de estruturas da nova língua. Pode-se apontar, 

no entanto, que a LM gera interferências quando o uso de seus elementos não 

acarreta um acerto na LE. Na situação de contato de língua, característica do 

ambiente de aprendizagem de uma LE, ocorre o fenômeno da transferência 

linguística e/ou cultural. Segundo Baralo (2011, p. 46), “a transferência linguística da 

L1, ou de outra L2 já adquirida, consiste em manter no sistema da interlíngua algum 

item ou alguma estrutura da língua já conhecida, como pertencente à língua meta”41. 

Essas transferências podem ter um caráter positivo quando nos casos em 

que coincidam as estruturas da LM e da LE, levando a um reforço do sistema da 

interlíngua. Já as transferências negativas, ou interferências, distanciam a 

interlíngua do aprendiz do modelo mais próximo da língua-alvo (BARALO, 2011; 

MOZZILLO, 2006). Devido à percepção destas últimas é que surge a ideologia que 

atribui os erros dos aprendizes ao contato com a LM, o que não contempla ou 

explica a emergência de diversos erros originados por outros fatores. 

 Muitos erros dos aprendizes de LE vão sendo resolvidos e desaparecendo 

ao longo do processo de desenvolvimento da interlíngua. Ainda assim, alguns erros 

permanecem na interlíngua, o que caracteriza o fenômeno da fossilização, citado na 

resposta 4.P.6, inclusive com a característica de “desvio”. Pode-se entender que 

a fossilização é um mecanismo pelo qual um falante tende a conservar em 

sua interlíngua certos elementos, regras e subsistemas linguísticos de sua 

língua materna em relação a uma língua objeto dada. Os erros gerados por 

                                                             
41 Texto original: “La transferencia lingüística de la L1, o de otra L2 ya adquirida, consiste en 

mantener en el sistema de la interlengua algún ítem o alguna estructura de la lengua ya conocida, 

como perteneciente a la lengua meta.” 
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este processo voltam a surgir no sistema não nativo quando já pareciam 

erradicados e em circunstâncias muito variadas. (BARALO, 2011, p. 45)42   

 

Além disso, convém lembrar que os erros que permanecem na interlíngua 

dos aprendizes, e que estão sujeitos à fossilização, não são apenas aqueles 

gerados pela transferência de elementos da LM para o sistema da LE. Também 

exercem influência na aprendizagem da nova língua os conhecimentos que o falante 

possa ter de outras línguas estrangeiras, pois todos esses aspectos linguísticos 

estão em trânsito em sua mente. De igual modo, há fenômenos inerentes à 

construção da IL que podem acarretar erros, como a supergeneralização ou a 

simplificação de regras da língua-alvo.  

Por isso, também faz parte do papel do professor, gerenciar o bom uso da 

LM nas aulas de LE, para que, a partir de uma postura reflexiva, possa ser de fato 

uma estratégia vantajosa para a aprendizagem. O próprio fenômeno da fossilização, 

“que embora seja inevitável e perpétuo, pode ser minimizado mediante trabalhos de 

conscientização do aluno por parte do professor” (MOZZILLO, 2006, p. 7). 

Com base nas ideologias que surgiram nas respostas à quarta pergunta, 

levantam-se alguns ideologemas: 

 Utilizando-se do contraste entre as línguas, obtém-se um uso mais preciso e 

seguro da LE. 

 A comparação entre os sistemas tem como consequência a percepção de 

que as analogias nem sempre se confirmam. 

 O uso da LM como um recurso para a aprendizagem de LE pode 

proporcionar a desmistificação de crenças como a do falante nativo ideal e a 

da pureza linguística. 

  A melhor assimilação e compreensão de elementos culturais é um dos 

resultados do uso da LM nas aulas de LE. 

 Quando não se trabalha bem, recorrer à LM pode produzir interferências 

linguísticas, que podem levar a fossilizações. 

 

                                                             
42 Texto original: “La fosilización es un mecanismo por el que un hablante tiende a conservar en su 

interlengua ciertos elementos, reglas y subsistemas lingüísticos de su lengua materna en relación a 

una lengua objeto dada. Los errores generados por este proceso vuelven a surgir en el sistema no 

nativo cuando ya parecían erradicados y en circunstancias muy variadas.” 
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Na quinta pergunta43, sobre contextos em que o uso do português poderia 

ser recomendável nas aulas de espanhol, alguns professores reafirmaram as 

ideologias já expostas em respostas anteriores, enquanto outros apontaram para 

posicionamentos ideológicos diferentes. 

A resposta 5.P.2 vai ao encontro da perspectiva ideológica já expressa por 

P.2 anteriormente, que é a de máxima utilização da LE, demarcando a separação 

entre as línguas e pontuando que não haveria espaço na aula de espanhol para o 

uso do português: 

Acho que sempre se pode falar em espanhol. (5.P.2) 

  

Apesar de ter afirmado em 3.P.1 não utilizar a LM nas aulas dos níveis 

iniciais, P.1 apresenta um exemplo de um momento em que foi necessário fazer uso 

da explicação em português: 

Já tive momentos em sala de aula (em nível inicial) que preferi fazer a 

tradução para o português de palavras do que explicar ou dar exemplos de 

seu uso em espanhol, como a palavra "salsa" (molho), pois para ensiná-la, 

sentia necessidade de usar diversas outras palavras que ainda não estavam 

dominadas. (5.P.1) 

 

 Dessa forma, percebe-se como não é possível rejeitar absolutamente a 

influência e a coexistência das línguas. Fazer uso desses conhecimentos que estão 

à disposição é um auxílio à aprendizagem. Assim também afirmaram outros 

professores, vinculando-se à ideologia de favorecimento do processo de 

ensino/aprendizagem pelo uso da LM, seja para a colaboração na compreensão de 

conteúdos e na comunicação, ou para a compensação de carências ainda existentes 

no conhecimento da língua meta: 

Na aula de espanhol para a formação de professores brasileiros, no caso, 

as situações em que poderia ser recomendável o uso do espanhol, creio eu, 

seriam somente as citadas como RECURSO. (5.P.3) 

 

Sim, quando o aluno tem dificuldade de entender um conteúdo em LE 

(5.P.5) 

 

Pode-se usar a LM como estratégia do aprendiz com a tentativa de querer 

comunicar algo, mesmo sabendo que não dispõe dos recursos linguísticos 

adequado. (5.P.6) 

 

                                                             
43 Há momentos, situações ou atividades em que o uso do português poderia ser mais recomendável 

na aula de espanhol? Por quê? Exemplifica. 
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A resposta de P.4 demonstra uma mudança nas ideologias que vinha 

expressando nas questões anteriores, nas quais afirmou que o uso da LM teria 

como objetivo inclusive melhorar a compreensão de vários aspectos relativos à 

língua, seja sobre inter-relações linguísticas, literárias e/ou culturais. Já em 5.P.4 há 

a dissociação entre o emprego da LM e as atividades de aprendizagem da LE: 

Apenas para avisos, questões que envolvam algum conflito na relação entre 

alunos e/ou professor/alunos. (5.P.4) 

 

Por tratar-se da aprendizagem de uma língua estrangeira, em ambiente 

formal, entende-se que a língua meta se restrinja mais ao ambiente de sala de aula, 

e a língua materna seja empregada nas práticas sociais relativas ao âmbito 

extraclasse. No entanto, recomendar que o uso da LM ocorra “apenas” para avisos 

ou resoluções de conflitos desconsidera seu papel fundamental em todo o processo 

de ensino/aprendizagem. Pode-se, assim, perceber uma ideologia de que o espaço 

da sala de aula de LE deve pautar-se pelo monolinguismo, para que todas as 

situações de exercício da língua sejam feitas na própria língua-alvo. 

Nesta quinta questão, as respostas dos professores participantes podem 

levar à construção dos seguintes ideologemas: 

 Não há momentos situações ou atividades em que o uso do português seja 

conveniente. 

 Somente é aconselhado o uso do português para tratar de assuntos que não 

digam respeito a exercícios de aprendizagem. 

 É recomendável que se utilize o português em momentos nos quais os 

alunos apresentam dificuldade de entendimento de algum conteúdo ou ainda 

não dominam suficientemente a língua para compreender uma explicação 

direta em espanhol. 

 É benéfica a utilização do português como estratégia para suprir uma 

necessidade de comunicação.   

 

Complementando a questão anterior, a sexta pergunta44 diz respeito aos 

momentos em que não seria recomendável o uso do português. Predominou nas 

respostas o entendimento de que a presença da LM não deve impedir que o aluno 

seja exposto e exercite a LE: 

                                                             
44 E haveria situações em que a utilização da língua materna seria menos recomendável? Justifica 

tua resposta, exemplificando. 
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Penso que nos níveis iniciais, é desnecessário, no caso do espanhol, pois é 

possível ter um bom nível de compreensão dos alunos sem recorrer à LM. 

Além disso, para uma aquisição mais eficaz, é necessária maior exposição 

à LE. Assim, somente depois desse nível inicial, pode-se começar a inserir 

a LM em sala de aula (no curso de licenciatura). (6.P.1) 

 

Creio que seria menos recomendável como recurso de tradução quando, 

por exemplo, um aluno nao entende alguma fala, instrução, leitura,...Nestas 

situações, acredito que o professor pode usar outros recursos, como por 

exemplo, dizer "o mesmo" com outras palavras em espanhol, quantas vezes 

seja necessário. Para mim, a sala de aula de espanhol deve funcionar como 

um ambiente de imersão na língua. Pela experiencia, quando se abre a 

possibilidade de uso do português na aula, a tendencia é que os alunos se 

acomodem e passem a usar o português. A situação de ter que expor-se e 

falar na LE, sabendo que cometerá erros, muitas vezes é um elemento que 

constrange o aluno e ele tentará, muitas vezes, sair da situação. (6.P.3) 

 

Na aula como um todo não creio ser recomendável, porém, se o texto a ser 

trabalhado for em língua portuguesa (por alguma situação que pareça 

relevante ao professor) seria pertinente o uso da língua portuguesa. (6.P.4) 

 

A resposta de P.4 menciona que a utilização da LM não seria recomendável 

se ocorresse na aula em sua totalidade. Seguramente, ao buscar, nas análises feitas 

nesta pesquisa, ressaltar o papel benéfico e estratégico do uso da LM em aulas de 

LE, não se quer dizer que as aulas de espanhol devam ser ministradas em 

português. A intenção é a de proporcionar uma visão de reabilitação da função da 

LM, como um recurso que está disponível e presente inevitavelmente, podendo ser 

aproveitado para um melhor desenvolvimento dos alunos no processo de construção 

da interlíngua. 

Ratificando a resposta 3.P.1, o professor P.1 afirma que o uso da LM seria 

desnecessário nos níveis iniciais, podendo esta ser inserida apenas após o avanço 

da primeira etapa. Mantém, portanto, a ideologia da necessidade de exposição 

máxima à língua para que a aprendizagem seja eficaz. Como já explicado 

anteriormente, se faz necessário para a aprendizagem que o aluno receba o input na 

LE, sendo a sala de aula o principal ambiente em que isso ocorrerá. Tendo essa 

concepção esclarecida e procedendo de modo raciocinado, ou seja, com base nos 

conhecimentos sobre os processos inerentes à construção e ao desenvolvimento 

dos sistemas em situação de contato, o uso da LM não impedirá que o aprendiz 

tenha o contato quantitativo e qualitativo para que alcance o domínio do novo 

sistema. Poderá, na verdade, desenvolver-se de forma mais reflexiva e ativa ao 
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estabelecer as conexões entre os conhecimentos já internalizados e aqueles que 

estiver ainda elaborando. 

A ideia de alternar as línguas com o objetivo de construir saberes é 

defendida por Moore (2003), que menciona, por exemplo, a situação de utilizar-se do 

conhecimento metalinguístico já dominado pelo aprendiz para estimular a 

formulação de hipóteses sobre a LE, além de servir para relembrar e reforçar as 

aprendizagens. As alternâncias refletidas ou raciocinadas das línguas servem “para 

favorecer, entre os alunos, movimentos de distanciamento e de abstração que 

devem ajudá-los a estabelecer melhor a construção de conceitos” (MOORE, 2003, p. 

93). 

Também pode-se considerar que a resposta 6.P.1 demonstra a ideologia da 

possibilidade de separação das línguas na mente do falante, quando recomenda que 

a LM seja inserida apenas em atividades de níveis avançados. A interlíngua dos 

alunos dessa etapa já estaria mais próxima da língua-alvo e mais distante do 

português, fazendo com que este já não exercesse tanta interferência na LE. 

Segundo 6.P.3, a utilização do português não seria recomendável em 

momentos nos quais haveria recursos para que as explicações ocorressem ainda 

em espanhol, para que não fosse necessário recorrer a traduções. Também sobre a 

exposição dos alunos à LE, afirma a exigência da imersão na língua em sala de 

aula. 

Ao comentar sobre a experiência de permitir o uso do português em sala de 

aula, emerge a ideologia de que isso ocorreria como um subterfúgio e um sinal de 

acomodação. De fato, alguns alunos não lidam bem com as frustações geradas por 

momentos de erro ou com a possibilidade de errar diante de algo ainda não 

dominado completamente, o que é uma constante quando se está dentro do 

processo de desenvolvimento de uma nova língua. Ainda que seja papel do 

professor também mediar esse desenvolvimento com a cobrança de que o aluno 

utilize a LE, poderia fazê-lo por meio de acordos e combinados de modo a que o 

apoio na LM favoreça e traga justamente a segurança para as situações de maior 

dificuldade. 

Nesse sentido, na resposta à sexta pergunta, o participante P.6 traz um 

contraponto para circunstâncias semelhantes: 

- Quando o professor LE atua como censurador na sala de aula. Por 

exemplo: O professor corrige qualquer construção que não seja 
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gramaticalmente uniforme, isto é, construída a partir de apenas um código. 

(6.P.6) 

          

Aparece aqui, portanto, a ideologia de que o uso da LM tem como objetivo 

não abandonar a comunicação e ser solidário com os aprendizes, não os 

constrangendo com uma proibição total do português. Uma atitude censuradora por 

parte do professor poderia inibir e bloquear a participação espontânea dos alunos, 

elevar o filtro afetivo e dificultar a aprendizagem. Para explicar os fenômenos 

relacionados à aprendizagem de LE, Krashen elabora em suas obras algumas 

hipóteses, entre elas a Hipótese do Filtro Afetivo (KRASHEN, 1985), que seria uma 

barreira ou bloqueio (determinado por fatores de motivação, atitudes e estados 

emocionais) que impediria que os dados do input da LE fossem recebidos, 

compreendidos e posteriormente utilizados corretamente. 

Orientando e embasando as respostas a essa sexta pergunta, podem ser 

também elaborados alguns ideologemas, que complementam e/ou ratificam aqueles 

já apresentados nas questões anteriores: 

 Não é benéfico o uso do português nos níveis iniciais para que haja maior 

exposição dos alunos à LE. 

 Sempre que houver a possibilidade de todas as explicações serem dadas em 

espanhol, não é oportuno que se utilize a tradução para o português. 

 Abrir a possibilidade para o uso do português gera a acomodação dos alunos. 

 Na totalidade da aula, não é conveniente que se faça uso do português. 

 A atitude censuradora do professor quanto ao uso da LM não é 

recomendável, com correções excessivas.  

 

A sétima questão45 diz respeito a como os professores formadores orientam 

os futuros professores quanto a se deve ocorrer o uso do português e de que forma 

deve-se fazer isso nas aulas de espanhol. As respostas foram bastante variadas, 

indo ao encontro do que os professores participantes expuseram também nas 

respostas às questões anteriores. 

A diferenciação do uso do português de acordo com os objetivos das aulas 

de espanhol foi destacada na resposta 7.P.1: 

                                                             
45 Quais são tuas recomendações quanto ao uso do português nas aulas de espanhol dos futuros 

professores? Justifica tua resposta, exemplificando. 
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É importante ter claros os objetivos da aula de língua espanhola. Se é 

exposição à língua, não se deve usar o espanhol (sic) [português]. Se o 

objetivo é preparar para vestibular ou outros exames de competência 

leitora, então o português é indispensável. O que não pode ocorrer, como 

muitas vezes ocorre, é o professor apelar para o português porque não 

sabe como ensinar o espanhol, ou porque os alunos não sabem a LE. Não 

será praticando o português que aprenderão a LE. (7.P.1) 

 

Na primeira parte da resposta, expressa-se a ideologia de que o 

aprendizado completo da língua se dá pela exposição total à LE, mantendo o 

mesmo posicionamento de P.1 ao longo do questionário. No entanto, caso o objetivo 

seja desenvolver a compreensão leitora, seria indispensável o uso do português; 

neste contexto, é provável que se façam estudos dos textos por meio de traduções. 

Assim, essa colocação leva a entender a base em uma ideologia de que o papel da 

LM seria apenas auxiliar em traduções. 

Em um segundo momento, P.1 aponta para uma ideologia de que muitos 

professores fazem uso do português em suas aulas porque não têm o domínio do 

espanhol e/ou de sua didática, ou ainda quando os alunos não têm conhecimento da 

LE. Ou seja, o uso da LM denotaria uma deficiência. Essa visão, porém, 

desconsidera muitas vantagens de se fazer um uso estratégico da LM, 

desperdiçando um recurso que pode auxiliar, aprofundar, facilitar e acelerar a 

aprendizagem. O uso refletido e raciocinado da LM não demonstra uma 

incapacidade ou uma mácula ao sistema da LE, mas sim uma competência de 

gerenciamento do capital linguístico à disposição, objetivando um incremento na 

construção bem fundamentada da interlíngua. 

Assim como já havia manifestado nas respostas anteriores, P.2 mantém sua 

base na ideologia de que o uso da LM deveria ser evitado ao máximo: 

Usar o mínimo possível a língua materna. Recorrer a exemplos que possam 

aclarar os sentidos, a gestos, a desenhos, as imagens, etc. (7.P.2) 

 

Sem dúvida, algumas classes de palavras são de mais fácil explicação por 

meio de gestos, desenhos ou imagens, como é sugerido, sendo este o caso quando 

se trata de entender, por exemplo, um significado de uma palavra referente a algo 

concreto. Porém, isso não se aplica àquilo que é abstrato ou de alta complexidade, 

já que não é possível “desenhar” ou “gesticular” todas as palavras de uma língua, o 

que necessitaria muitas vezes que se tenha que fazer um longo recorrido para que 

um significado seja entendido pelo aluno. Assim, utilizar-se dos conhecimentos da 
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LM não impediria que o aluno aprendesse a LE, pelo contrário, facilitaria e aceleraria 

sua aprendizagem. 

A adequação à situação e aos objetivos da aprendizagem são mencionados 

por P.3, considerando fatores que poderão envolver a atuação dos futuros 

professores: 

Parto de expor que a realidade deles, como professores em formação, que 

devem aprender a língua e o funcionamento da língua nao é o mesma 

realidade que enfrentarão se forem professores da rede de ensino regular. 

No caso, oriento a que explorem sim a LM, dependendo do nivel de ensino 

do grupo. Por exemplo, para o trabalho com contos clássicos para crianças 

que nao tem ou tem muito pouco contato com o espanhol, a conversa inicial 

para desenvolver a sequencia didática deve ser em português, explorando o 

que conhecem, ou seja, a realidade dos alunos sobre o tema. Isto deve ficar 

bem organizado, ou seja, momentos de LM e momentos de LE. Pode-se 

dizer que uma pre-leitura ou a introdução da aula e de alguma atividade 

deva ser em português, diferentemente do que muitos professores pensam 

e orientam. Contextos em que há já uma competencia desenvolvida, pode 

usar somente o ELE. Outro exemplo capaz de demonstrar o valor da 

presença da LM em aula sao alguns dos critérios adotados pelo PNLD. Os 

livros didáticos, devem, obrigatoriamente, incluir a cultura dos alunos, no 

caso, brasileiros. Imagino que a presença da LM seja benvinda em algum 

momento. Trata-se, desde meu ponto de vista, de entender e valorizar o 

contato, seja geo-continental, seja cultural, seja genealógico, seja 

identitário, seja de integração, seja histórico - de passado comum, de lutas 

entre si, de solidariedade, de processos ditatoriais paralelos. (7.P.3) 

 

Ao relatar como orienta os professores em formação, P.3 destaca as 

diferenças existentes entre o que significa aprender uma língua no ambiente da 

Universidade e na rede de ensino básico. Por isso, parte da ideologia de que com 

grupos de nível inicial de conhecimento da língua, principalmente nos momentos de 

introduções de atividades, a LM deve ser explorada, o que deve ser feito de modo 

organizado, levando em consideração as funções designadas a cada língua. 

Ressalta, ainda, que esse posicionamento difere daquilo que é orientado por muitos 

professores, o que pode também ser percebido em outras respostas analisadas 

nesta pesquisa, nas quais foram percebidas ideologias de recusa ao uso da LM. 

Além disso, exemplifica a questão dos critérios a serem seguidos pelos livros 

didáticos no Brasil, que devem contemplar aspectos culturais da realidade dos 

próprios alunos. Nesse contexto, ao considerar positiva a presença da LM para esse 

fim, percebe-se a ideologia de que a convivência das línguas propicia o 

entendimento e a valorização dos contatos e aproximações, em diversos âmbitos 

socioculturais. 
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A recomendação apresentada na resposta de P.4, semelhante ao explicitado 

em 7.P.1 e 7.P.2, ressalta a necessidade de exposição à LE: 

Estar em contato com a LE em suas diversas competências gera situações 

reais de uso da língua e não apenas como um suporte para respostas a um 

livro didático, por exemplo. Estar exposto à forma oral, escrita, auditiva 

enriquece o processo de aprendizagem e é o próprio processo. (7.P.4) 

 

Os aprendizes devem, certamente, ser expostos ao input na própria língua-

alvo para que possam ter subsídios para a construção de sua interlíngua, ainda que 

estejam em ambiente artificial de aprendizagem. Assim como o contato com a LE 

enriquece o processo, este também pode ser beneficiado pelo uso da LM, já que 

permitiria que houvesse “a valorização da perícia dos alunos dando-lhes a ocasião 

de se servir de suas competências lingüísticas e de pôr à prova suas intuições sobre 

a linguagem e os meios de transferir suas competências de um contexto a outro” 

(MOORE, 2003, p. 95). 

Mesmo abrindo a possibilidade de uso da LM quando houver a necessidade, 

e após ter afirmado em 3.P.5 que isso facilitaria a compreensão de alguns aspectos 

da língua, P.5 também direciona sua orientação para que a prioridade seja para a 

utilização máxima da LE: 

Usar a LM quando necessário, quando o professor esgotar os meios para 

explicar em LE. (7.P.5) 

 

O uso da LM é também um recurso a ser posto em prática para suprir 

alguma necessidade do sistema em construção da interlíngua, mas não pode ser 

reduzido a apenas isso. Uma visão de reabilitação do papel da LM para a 

aprendizagem de LE entende o ambiente de contato como propício para o 

desenvolvimento ativo dos aprendizes, e 

considera, então, as alternâncias como um elemento funcional no 

desenvolvimento de um repertório de linguagem diversificado e a 

manifestação de um esboço de estratégias comunicativas bilíngües ou de 

uma prefiguração dessas estratégias. (MOORE, 2003, p. 98) 

 

A ideologia expressa nesta questão pelos professores P.1, P.2, P.4 e P.5 é a 

de recomendar (e, ao fazerem isso, transmitem aos seus alunos essa mesma 

ideologia) que a prioridade seja essencialmente a exposição à LE. Isso deve-se, 

portanto, à ideologia de que “adquirir uma L2 é saber usá-la do mesmo modo que 

ela é usada pelo falante nativo monolíngüe e a de que para atingir esse grau de 
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competência é preciso que a L2 seja ensinada intensa e monolingüemente” 

(MELLO, 2005, p. 175). 

A presença do português nas aulas de espanhol como auxiliar na 

comunicação e na motivação dos alunos para a elaboração de suas estratégias é o 

que recomenda P.6: 

O uso do português nas aulas de espanhol é uma estratégia de 

compensação, que é usada para enfrentar problemas de comunicação em 

LE, em termos práticos. Deixar o ambiente, a aula, natural onde o aluno se 

sente a vontade de usar sua LM para compensar as deficiências de tipo 

gramatical, fonológico, lexical e comunicação da LE. É saber respeitar o 

processo de cada aluno e motivar a que eles busquem as estrategias 

necessárias. O professor deve ter o rol de sabe diferenciar as circunstancias 

e efeitos de usar a LM e se tornar seu próprio pesquisador na sala de aula. 

(7.P.6)  

 

Destaca-se o papel do professor como gerenciador do capital linguístico à 

disposição em sala de aula, utilizando-se dele de forma que os alunos se beneficiem 

e possam sanar as dificuldades que se apresentem. Portanto,  

a questão da alternância racional das línguas está baseada na execução de 

atividades suscetíveis de favorecer a passagem para a conceitualização de 

saberes que o aluno já tem, de tirá-los da obscuridade, tornando-os objeto 

de reflexão, e, eventualmente, aprender a apoiar-se neles para a apreensão 

de outros contextos lingüísticos. (MOORE, 2003, p. 94-95) 

 

A orientação de P.6 relaciona-se à ideologia de que o uso da LM representa 

uma estratégia de manutenção da comunicação e de compensação de saberes 

ainda não totalmente dominados, permitindo-se, assim, que o filtro afetivo 

permaneça baixo e os aprendizes tenham melhores possibilidades de 

desenvolvimento da interlíngua. 

A partir do que os professores mencionaram como sendo suas 

recomendações aos futuros professores, pode-se entender que as ideologias 

expressas se embasam nos seguintes ideologemas: 

 O maior ou menor uso do português depende dos objetivos das aulas de 

espanhol. 

 Deve-se recorrer o mínimo possível à LM, apenas quando se esgotarem os 

meios de se explicar os conceitos por meio da LE. 

 Pode-se utilizar a LM para a introdução de atividades e para promover o 

entendimento e a valorização de aspectos socioculturais. 
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 O contato com a LE gera a exposição a situações reais de uso da língua e 

isso enriquece a aprendizagem. 

 A possibilidade de uso da LM compensa problemas de comunicação, 

deixando os alunos à vontade para a elaboração de estratégias que supram 

deficiências da interlíngua. 
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5 Conclusão 

 

 

Com base no que foi demonstrado nas respostas aos questionários e nas 

análises propostas, verificou-se a recorrência de alguns ideologemas, como 

pressupostos que embasaram as ideologias linguísticas expressas tanto pelos 

alunos como pelos professores participantes. Esses ideologemas, que se 

apresentaram nas respostas dos dois grupos, demonstram como há visões 

divergentes e até mesmo contraditórias quanto à função e à possibilidade de uso da 

LM nas aulas de língua estrangeira. Aponta-se, por vezes, para aspectos positivos e 

benéficos à construção de estratégias de ensino/aprendizagem, enquanto em outros 

momentos as consequências negativas são destacadas, como pode-se perceber a 

seguir na listagem dos ideologemas que foram mais frequentes: 

 A proximidade cultural e linguística entre o português e o espanhol facilita a 

compreensão e o aprendizado da LE, inclusive por gerar interesse e 

motivação. 

 A possibilidade de uso da LM compensa problemas de comunicação e 

dificuldades de aprendizagem, deixando os alunos à vontade para a 

elaboração de estratégias que supram deficiências em vários aspectos da LE. 

 A função da presença da LM na aula de LE é a de fazer traduções e 

comparações entre os sistemas. 

 O uso da LM pode levar a equívocos, interferências linguísticas e 

fossilizações. 

  Deve-se recorrer o mínimo possível à LM, apenas quando se esgotarem os 

meios de se explicar os conceitos por meio da LE. 

 Para que os alunos sejam maximamente expostos à língua, e para evitar a 

acomodação de não se utilizar a língua meta, o uso da LM deve ser preterido. 

 

Pode-se constatar que os alunos do curso de Letras percebem que há uma 

relação entre as línguas que estão em contato no ambiente de aprendizagem de LE. 

No entanto, há uma grande variação em como esse contato é encarado. Em alguns 

momentos, a proximidade entre as línguas é vista como facilitadora, como um auxílio 
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para a compreensão e o desenvolvimento de muitos aspectos da LE. Já em outros 

momentos, há um destaque para a necessidade de separação entre as línguas para 

que a aprendizagem não seja prejudicada. 

A multiplicidade de ideologias que emergiram das explicações dos 

participantes demonstra como muitos fatores estão interligados para que ocorra a 

aprendizagem de uma LE. A língua não está e não pode ser isolada dos contextos 

em que é utilizada pelos sujeitos para a construção de suas práticas sociais. Dessa 

forma, entende-se que as ideologias estão em funcionamento nos momentos em 

que se ocupa a posição de aprendizes de uma língua e também naqueles em que se 

desempenha a função de professor.  

É interessante perceber como os posicionamentos ideológicos que 

embasam as respostas aos questionários não foram unânimes, nem dentro de uma 

turma de um mesmo semestre, nem com relação à faixa etária. Além disso, até 

mesmo quando se considera cada participante individualmente há modificações nas 

ideologias expressas ao longo das questões. Assim, as ideologias linguísticas 

demonstram ser híbridas e fluídas, acompanhando e também atuando sobre a forma 

como os falantes transitam em suas diversas práticas discursivas e sociais. 

Também cabe aqui uma reflexão sobre a formação dos futuros professores 

de línguas. O que as ideologias demonstram acerca dos profissionais que estão 

sendo formados? O que esses discursos estão produzindo? Os alunos participantes 

demonstraram que ainda se faz muito necessário que se estude sobre os aspectos 

dos contatos de línguas, assim como sobre a função da LM no processo de 

ensino/aprendizagem. 

Uma possível base para o aprofundamento das considerações sobre a 

relação entre as línguas no ambiente de ensino/aprendizagem seriam os seguintes 

ideologemas, que apareceram ainda de maneira muito pontual em apenas algumas 

das repostas dos professores: 

 A sala de aula de LE é ambiente de contato de línguas. 

 O ensino de línguas é uma questão política. 

 O uso da LM como um recurso para a aprendizagem de LE pode proporcionar 

a desmistificação de crenças como a do falante nativo ideal e a da pureza 

linguística. 

 A LM é um instrumento à disposição da aprendizagem de LE. 
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O fato, por exemplo, de que a aula de LE se configura como um ambiente de 

bilinguismo, onde as línguas estão inevitavelmente em inter-relação, não foi 

explicitado nas respostas dos alunos. Mesmo os participantes que responderam com 

base em ideologias que orientam para que se evite a LM nas aulas de LE, 

mencionaram já terem necessitado recorrer a ela, seja como aprendizes ou no papel 

de professores, o que deveria ser visto não como uma demonstração de 

incompetência, mas sim como um processo natural, pois as línguas estão 

coexistindo no ambiente comunicativo e se relacionando para o desenvolvimento da 

interlíngua. As línguas estão em trânsito na mente dos falantes, e a LM sempre está 

disponível para ser acessada, o que contribui para a construção do novo sistema 

linguístico.  

Outro motivo para que se afirme a necessidade de mais reflexão sobre o 

papel da LM é que os futuros professores deram a entender que quando se fala em 

usar a LM está-se referindo a dar a aula em português ou então à tradução de 

termos, pura e simplesmente. Não houve indicação nas respostas sobre a 

possibilidade de uso refletido ou raciocinado da LM, que denota atitude ativa e bem 

pensada, para que se estabeleçam conexões benéficas entre o conhecimento já 

dominado e aquele que está em construção.  

Para que isso possa ocorrer, tanto os professores formadores quanto 

aqueles que estão em formação devem ter claros os processos inerentes à 

elaboração e ao desenvolvimento dos sistemas das línguas que estão em contato. 

Esse uso da LM que está sendo proposto aqui não visa impedir ou minimizar a 

importância do contato com a LE, sem dúvida indispensável como fonte de input 

para que os aprendizes tenham acesso aos dados necessários para a formação de 

hipóteses sobre a língua meta. 

Pelo caráter das ideologias de exercerem um efeito normalizador e 

naturalizador de uma determinada interpretação das experiências, as ideologias 

linguísticas expressas nos questionários dos alunos são um reflexo dos 

posicionamentos ideológicos dos professores formadores, a cujo discurso é atribuída 

legitimidade e autoridade de um poder e um saber institucionalizados.  

Nas respostas destes últimos, emergiu a ideologia de que utilizar a LM é 

facilitador como recurso pedagógico, por ser instrumento para a ativação dos 

conhecimentos linguísticos. Ainda assim, segundo a maioria das respostas, os 

professores não costumam abordar explicitamente o assunto da relação e do 
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contato entre as línguas para promover uma discussão que possa capacitar os 

futuros professores a lidar adequadamente e da forma mais benéfica com o 

ambiente bilíngue de uma aula de LE, o que deixa essa lacuna na formação. 

Quando se trata da recomendação que fazem para as futuras atuações dos alunos, 

a maioria expressiva assumiu a ideologia de uso mínimo ou de não utilização da LM. 

Ou seja, também houve pouca referência nítida ao uso raciocinado da LM, como um 

recurso de apoio e de reforço das aprendizagens da LE, com base na reflexão sobre 

os processos de desenvolvimento da interlíngua, valorizando as competências que 

os alunos já trazem consigo. 

As afirmações feitas pelos professores formadores, que se refletem também 

no que expressam os alunos, direcionam para uma ideologia de pureza linguística, 

sancionando um entendimento de que poderia haver um processo de aprendizagem 

limpo, ou seja, sem a mácula das interferências de elementos externos ao sistema 

linguístico da LE. Esse desejo de uma pureza ideal faz com que se busque realizar 

uma separação criteriosa e absoluta dos elementos da vida social, para que haja 

uma ordem e um padrão que regule e estabilize as ações e o mundo. Tudo o que 

“suja” essa conformação – neste caso, a presença do sistema de uma outra língua – 

ameaça a organização do ambiente. Como explica Bauman (1998), 

a pureza é uma visão das coisas colocadas em lugares diferentes dos que 

elas ocupariam, se não fossem levadas a se mudar para outro, 

impulsionadas, arrastadas ou incitadas; e é uma visão da ordem – isto é, de 

uma situação em que cada coisa se acha em seu justo lugar e em nenhum 

outro. Não há nenhum meio de pensar sobre a pureza sem ter uma imagem 

da "ordem", sem atribuir às coisas seus lugares “justos" e “convenientes" – 

que ocorre serem aqueles lugares que elas não preencheriam 

“naturalmente”, por sua livre vontade. O oposto da “pureza" – o sujo, o 

imundo, os "agentes poluidores" – são coisas "fora do lugar". Não são as 

características intrínsecas das coisas que as transformam em "sujas", mas 

tão-somente sua localização e, mais precisamente, sua localização na 

ordem de coisas idealizada pelos que procuram a pureza. As coisas que 

são "sujas" num contexto podem tornar-se puras exatamente por serem 

colocadas num outro lugar – e vice-versa. (BAUMAN, 1998, p. 14) 

 

Nessa aspiração por essencialismos, é desconsiderado o caráter de fluidez 

e de hibridismo que caracteriza as relações humanas, as práticas sociais e os usos 

da linguagem pelos sujeitos, na construção, atualização e (re)produção dos sentidos 

e significados. O próprio conceito de ideologia linguística já enfatiza como as 

crenças e concepções sobre as línguas são desenvolvidas pela conexão e 
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entrelaçamento com muitos elementos, como formações culturais, políticas e sociais, 

localizadas histórica e geograficamente. 

Na tentativa de esquivar-se de possíveis interferências geradas pelo contato 

da LE com a LM, e também objetivando uma exposição máxima à língua-alvo, 

tomando como sinônimos qualidade e quantidade, a censura e a proibição do uso da 

LM podem ter um efeito contrário ao esperado e dificultar que os alunos atinjam o 

nível máximo possível de sua interlíngua. Em conversas com colegas do curso de 

Letras, houve relatos de que muitos se sentiram inibidos com a obrigatoriedade de 

se comunicar apenas em espanhol desde as primeiras aulas, o que gerou momentos 

de desmotivação. Da mesma forma, isso acarreta sentimentos de frustração por 

parte dos professores que atuam em diversos níveis de ensino caso não consigam 

ministrar suas aulas única e exclusivamente na LE, desvalorizando seus 

conhecimentos e seu trabalho. 

Em suma, as ideologias linguísticas percebidas nas manifestações de alunos 

e professores do curso de Letras – Português e Espanhol revelam que ainda há a 

necessidade de se discutir, compreender e refletir sobre o papel da língua materna 

nos processos de ensino/aprendizagem de língua estrangeira. Assim, seria possível 

trazer à tona o fato de que é normal, esperado e necessário que haja alternância 

entre os sistemas linguísticos que estão em contato nas aulas de LE, e de que isso 

revela atitudes ativas na elaboração de estratégias para a construção das 

competências necessárias ao uso e ao futuro ensino da língua meta.        
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Anexos 

 

 

Anexo A 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Centro de Letras e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Letras – Mestrado 

Área de Concentração: Estudos da Linguagem 

 

Questionário para Pesquisa 

Mestranda Débora Medeiros da Rosa Aires 

 

Idade: _______              Semestre que estás cursando: ________ 

Nacionalidade: ______________________________________ 

Língua(s) materna(s): __________________________________________________ 

 

1. Percebes a presença da tua(s) língua(s) materna(s) na aprendizagem do 

espanhol? Se sim, de que forma? Exemplifica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. A origem comum entre o português e o espanhol tem alguma influência na 

aprendizagem do espanhol como língua estrangeira? Explica e exemplifica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Quais seriam os possíveis objetivos do uso da língua materna em sala de aula 

de língua espanhola? Cita exemplos (no mínimo três). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. E quais as consequências desse uso? Exemplifica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Há momentos, situações ou atividades em que o uso do português poderia ser 

mais recomendável na aula de espanhol? Por quê? Exemplifica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. E haveria situações em que a utilização da língua materna seria menos 

recomendável? Justifica tua resposta, exemplificando. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

7. Considerando as experiências que tenhas tido já como professor(a) de 

espanhol, sentiste a necessidade de utilizar a português nas tuas aulas? Explica 

e exemplifica. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Anexo C 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

Centro de Letras e Comunicação 

Programa de Pós-Graduação em Letras – Mestrado 

Área de Concentração: Estudos da Linguagem 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu, ________________________________________________________, 

autorizo o uso de dados gerados a partir de questionário, para a realização de 

pesquisa desenvolvida pela mestranda Débora Medeiros da Rosa Aires, do 

Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pelotas, na 

área de Estudos da Linguagem. 

Esclarecemos algumas informações: 

- Não haverá identificação do nome do participante no questionário, sendo 

os dados utilizados única e exclusivamente em eventos científicos ou áreas afins; 

- É permitido ao participante desistir da pesquisa a qualquer momento; 

- Não haverá nenhum tipo de despesa financeira decorrente da participação 

nesta pesquisa. 

Para qualquer tipo de dúvida, ou para esclarecimentos sobre o projeto de 

pesquisa, favor entrar em contato pelo e-mail: deboramedeiros3@gmail.com. 

 

Pelotas, ___ de _______________ de 201__. 

 

_________________________________________ 

Assinatura entrevistado (a) 

 
Débora Medeiros da Rosa Aires 

Pesquisadora Responsável 

 
Profª Drª Isabella Mozzillo 

Orientadora 
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Anexo D 

 

 

1. Percebes a presença da tua(s) língua(s) materna(s) na aprendizagem do 

espanhol? Se sim, de que forma? Exemplifica. 

 

1.3.1. Sim. Percebo principalmente nas comparações que faço de semelhanças e 

diferenças na grafia das palavras, como professor (Português) e profesor 

(Espanhol). (Idade: 18) 

1.3.2. Sim, por serem línguas semelhantes ocorre constantemente o processo de 

comparação entre ambas. (Idade: 26) 

1.3.3. Sim, percebo a influência da sintaxe da língua portuguesa na aprendizagem 

do espanhol. Além disso, palavras heterossemânticas também implicam na 

1.1.1. Sim, quando não se sabe uma palavra e a aprende, por ser parecido com o 

português se memoriza e aprende mais rápido. (Idade: 18) 

1.1.2. Sim. Quando aprendemos sobre palavras semelhantes ao português. (Idade: 

18) 

1.1.3. Sim, no E. Médio mais do que na faculdade, a minha aprendizagem atual 

(Universidade) tem minha língua materna, apenas como suporte para 

compreensão da língua estrangeira (espanhol) que estou desenvolvendo. 

(Idade: 20) 

1.1.4. Sim, em algumas grafias e pronúncias. (Idade: 43) 

1.1.5. Sim, na forma de palavras [serem] de origem portuguesa. (Idade: 24) 

1.1.6. Sim, porem de uma forma sutil, o que aumenta a imersão, e assim facilita e 

melhora a aprendizagem. Quando não compreendemos uma palavra, a 

citação dela na língua materna ajuda o entendimento. (Idade: 19) 

1.1.7. Sim. Pela semelhança da língua portuguesa e espanhola, muitas palavras 

não se alteram. (Idade: 18) 

1.1.8. Sim, ao estudar espanhol sempre comparo com minha língua materna, o 

português, justamente porque as duas línguas são muito parecidas. Algumas 

coisas parecidas ou até mesmo iguais nas duas línguas facilitam a 

aprendizagem do Espanhol, se torna mais acessível. (Idade: 18) 
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aquisição da língua extrangeira. (Idade: 20) (Outra LM: Dialeto Pomerano) 

 

1.5.1. Eu percebo a presença da minha língua materna (português) no espanhol, 

principalmente através da escrita, como por exemplo, a troca do "F" pelo "H", 

presente em palavras como feito/hecho fogueira/hoguera formiga/hormiga 

(Idade: 21) 

1.5.2. Sim, as vezes não lembro como é a construção frasal ou colocações 

pronominais. Além disso, é preciso fazer a conexão do espanhol com o 

português para entender certas frases (ou orações) ficando mais fácil de 

saber quando e em que situação usar aquela frase. (Idade: 20) 

1.5.3. Sim. Eu percebo a presença do português na minha aprendizagem do 

espanhol em vários momentos. Alguns são positivos, nos quais eu posso me 

apoiar na minha língua materna para falar algo que não sei em espanhol, mas 

têm pronúncias iguais ou semelhantes. Mas observo também uma influência 

negativa. Um exemplo é o verbo "gustar", que eu tenho consciência de como 

usar, mas até pouco tempo não percebia que estava conjugando como se 

fosse em português. Ex.: "ellos gustan". (Idade: 18) 

1.5.4. Sim, tem muitos vocábulos que se parecem na pronúncia ou na escrita, o que 

facilita um pouco a compreensão do espanhol. (Idade: 62) (Outra LM: 

Alemão) (Curso do aluno: Bacharelado) 

1.5.5. Sim, talvez por parecer ambas as línguas, sentimos que o espanhol é uma 

Língua Estrangeira de fácil aprendizagem, algumas palavras carregam nosso 

sotaque, mas no Espanhol as letras por exemplo de algumas palavras tem um 

som diferente. A letra "J" é um exemplo. (Idade: 20) 

1.5.6. Sim. Acredito que a presença do português se faz pois as duas línguas 

partilham a mesma origem e apresentam aspectos morfológicos, sintáticos e 

fonéticos muito semelhantes. Assim, sinto que, ao aprender mais sobre o 

espanhol, aprendo mais sobre o meu idioma materno. (Idade: 23) 

1.5.7. Sim, pois tem algumas palavras do espanhol que são parecidas ou até mesmo 

iguais a palavras do português. (Idade: 23) 

1.5.8. Sim, percebo muita influência do português no aprendizado do espanhol, e 

confesso que isso me atrapalha e muito no aprendizado de outra língua, bem 

como no uso do "el" por "ele" de "es" por "é" e no uso de feminino por 
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masculino, como: a viagem / el viaje. (Idade: 37) 

1.5.9. Sim, o espanhol tem muitas palavras parecidas com o português. E isso pode 

ao mesmo tempo ajudar ou atrapalhar o estudante, pois palavras que no caso 

são parecidas, não possuem o mesmo significado. Um exemplo é a palavra 

embarazada, que para nós tem um significado, e em espanhol seu sentido é 

completamente diferente. (Idade: 36) 

 

1.7.1. Sim. A partir do momento em que encontramos palavras em espanhol, as 

quais estão muito próximas da língua materna. Ou seja percebemos uma 

escrita e pronunciação muito próximas. (Idade: 26) 

1.7.2. Percebo, na forma de conversar com pessoas que tem pouco conhecimento 

do espanhol e com pouca prática. Algumas palavras que não conhecemos no 

espanhol colocamos o português e pedimos ao estrangeiro que nos ajude a 

identificar o que queremos dizer. (Idade: 33) 

1.7.3. Sim, creio que pela origem das duas línguas, muitas palavras possuem a 

mesma raiz. (Idade: 64) 

1.7.4. Sim. Eu percebo a minha língua materna, quando estou aprendendo uma 

estrutura sintática, um léxico, e principalmente, na oralidade, quando falamos 

a língua meta, temos interferência da nossa língua materna, no meu caso o 

português. (Idade: 35) 

1.7.5. Sim, além de muitas palavras serem iguais em grafia e significado como por 

exemplo: Gramática. Temos algumas semelhanças nas regras de uso da 

língua como na análize sintática usamos os mesmo elementos como sujeito e 

predicado por exemplo, assim no uso das duas línguas formaremos frases, 

orações etc..., da mesma forma. (Idade: 44) 

1.7.6. Sim, percebo. Por meio de interferências linguísticas. Por exemplo: palavras 

parecidas nos dois idiomas. Tendo a pronunciar como sei na LM. Também 

nas construções próprias do português. Acredito que seja um fenômeno muito 

mental, já que costumo pensar em português e ir traduzindo na fala. (Idade: 

21) 

 

2. A origem comum entre o português e o espanhol tem alguma influência na 

aprendizagem do espanhol como língua estrangeira? Explica e exemplifica. 
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2.3.1. Tem. Para quem tem o português como LM, o espanhol aparenta ser fácil, 

mas ao aprender espanhol como LE tendemos a trazer muitas referências do 

Português, o que de certo modo atrapalha, pois as duas línguas possuem 

muitas diferenças. Por exemplo, tendemos a falar em espanhol "yo gusto de", 

influência do português, sendo que a forma correta no Espanhol é "a mi me 

gusta". 

2.3.2. Acredito que sim, justamente pelo fato de serem línguas semelhantes. 

2.3.3. Sim, pois como as duas línguas são derivadas do latim são muito parecidas, o 

que torna a aprendizagem da língua espanhola difícil. 

 

2.5.1. Eu acredito que tenha, pois com bases nessas semelhanças, o aluno vai 

aprendendo o espanhol e distanciando-se do tão temido "portunhol". Isso 

pode ser percebido na resposta anterior por exemplo. 

2.5.2. Sim, por terem a mesma origem são muito semelhantes no vocabulário e 

também na gramática. Quando não te lembras de uma palavra em espanhol, 

o português ajuda, só lembrar da palavra em português e fazer algumas 

2.1.1. Sim. Muitas coisas, palavras são parecidas, o que facilita a compreender. Por 

exemplo: uma criança aprendendo a língua espanhola tendo a portuguesa 

como materna. 

2.1.2. Sim, é mais fácil de falar do que outras linguas estrangeiras. 

2.1.3. Talvez, por ser tão próximo, e por mudar pouco a fonética de palavras para o 

português, fica fácil sua compreensão. 

2.1.4. Sim, a colonização espanhola na região sul do Estado gaúcho, termos 

espanhóis usados em nossa cultura gaúcha. 

2.1.5. Tem pelo simples fato de algumas palavras serem muito parecidas. 

2.1.6. Sim, graças a grande quantidade de cognatos, mesmo que por muitas vezes 

sejam falsos cognatos. 

2.1.7. De certa forma sim, mas pela proximidade desses países, implica muito mais. 

No caso aqui no Rio Grande do Sul existe duas cidades que fazem fronteira 

com cidades que a língua materna é espanhol. 

2.1.8. Sim, se torna mais fácil para quem está aprendendo uma língua nova ver 

traços da sua língua materna nela. 
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mudanças fonéticas. Porém, não serve para todo o vocabulário da língua 

espanhola. 

2.5.3. Eu acredito que a influência seja muito grande. Ao meu ver, vejo como algo 

positivo no âmbito de ter várias palavras semelhantes, que ajuda no princípio 

do aprendizado. Mas depois eu já vejo como algo mais negativo. Utilizo como 

exemplo o mesmo da questão anterior. Eu acho muito mais fácil aprender 

inglês, tendo como L1 o português. Pode até ter uma dificuldade no início, pra 

aprender palavras e pronúncias, mas depois a influência do português nas 

estruturas não é tão grande. 

2.5.4. Tem muita influência. Tanta que acaba confundindo e até atrapalhando. 

Algumas palavras com mesma escrita mas significados diferentes: azar - 

casualidade; brincar - saltar; cena - jantar; contestar - responder. Ou com a 

grafia diferente mas o mesmo significado: Alborada - alvorada; libro - livro; 

coraje - coragem. 

2.5.5. Acredito que sim, mas são ledos enganos, por ser tão próximos podem 

parecer um desafio e tanto. Um exemplo pode ser o significado de algumas 

palavras que podem ter a escrita em Português mas no Espanhol tem outro 

significado. 

2.5.6. Sim, completamente. Volto a afirmar o que disse na primeira pergunta: 

aprendo mais sobre o português à medida que vou aprendendo sobre o 

espanhol. Por exemplo, ao aprender sobre a posição dos clíticos em espanhol 

(próclisis y énclisis), faço uma comparação à posição dos clíticos em 

português e me ajuda a fixar a terminologia e outros aspectos da posição dos 

clíticos no meu idioma materno. 

2.5.7. A maioria das palavras tem sua origem no latim, que é o caso do espanhol e 

do português. E sim o espanhol influência na aprendizagem como língua 

estrangeira. 

2.5.8. Creio que sim, principalmente para nós que moramos muito próximo da 

fronteira de país de fala espanhola. Também por ter ou pelas pessoas 

acharem que o espanhol é muito parecido com o Português. 

2.5.9. Sim, acreditamos que por serem línguas romanas, originadas do latim, por 

serem tão próximas, será mais fácil de ser aprendida. 
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2.7.1. Sim. Essa origem comum existente entre as línguas pode me levar a 

desenvolver a língua de forma equivocada. 

2.7.2. Tem influência sim, porque são idiomas quase iguais apesar de algumas 

palavras que enganam aos brasileiros como a palavra "taller" que poderiamos 

dizer que seja talher e "oficina" que poderiamos considerar onde arruma-se 

carros e na verdade no espanhol é escritório e o "taller" é onde se arruma os 

carros. 

2.7.3. Sim, conforme resposta anterior. 

2.7.4. Sim. O espanhol por ter a mesma origem do português e por ser muito 

semelhante, eu acho mais fácil de aprender. 

2.7.5. Eu acredito que sim do Latim ao Castelhano e ao Português a língua evoluiu e 

se transformou muito mas temos nelas características que se assemelham e 

assim facilitam a aprendizagem. Ex: A palavra seniore - latim / señor - 

espanhol / senhor - português. Deduzimos instintivamente seu significado. 

2.7.6. Acredito que sim. Existem muitas palavras parecidas. Ademais, a 

gramática/sintaxe também tem pontos semelhantes. 

 

3. Quais seriam os possíveis objetivos do uso da língua materna em sala de aula de 

língua espanhola? Cita exemplos (no mínimo três). 

3.1.1. Compreensão. Exº: compreender algo em espanhol com base na língua 

espanhola explicada em português; aprender as diferenças como as 

heterossemanticas, e também algumas palavras em comum. 

3.1.2. Mostrar as diferenças das línguas, entre palavras com escrita diferente, escrita 

igual e sons das palavras. 

3.1.3. Acho que para compreensão de palavras que na escrita são semelhantes ao 

português, mas no significado, não. Como: - cachorro, em português é o 

animal, mas em espanhol é filhote. - copo, em português é o objeto que se 

bebe água em espanhol é vaso. - taller, que parece muito com talher, mas é 

oficina. 

3.1.4. A exemplificação de palavras, a facilidade para compreender a língua 

estrangeira através da língua materna e a compreensão da norma gramatical 

de ambas as línguas. 

3.1.5. Traduzir para melhor compreender a lingua espanhola, a fala, a escrita e a 
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3.3.1. - Facilitar a comunicação e troca de informações; - Estabelecer comparações 

fonológicas; - Reconhecer semelhanças e diferenças. 

3.3.2. - Trabajar sobre aspectos de las culturas de los países hispanohablantes y de 

Brasil. - Usar la língua materna como estrategia para aprender el léxico. - 

Estimular una mirada reflexiva y comparativa. 

3.3.3. - Para fazer comparações e diferenciações entre língua materna e a língua 

espanhola; - Para traduzir de forma clara palavras que o aluno não entendeu 

na língua extrangeira. 

 

3.5.1. Acredito que esses usos de L1 no ensino de L2, servem apenas como apoio 

para a aprendizagem do novo idioma. Pode ser utilizado para as seguintes 

finalidades: - Obter um compreensão maior, fazendo uma ponte entre os 2 

idiomas; - Utilizar-se da L1 para fins de tradução; - Estabelecer diálogo em 

momentos em que só a L2 não supri 

3.5.2. - Fazer relação (ponte) da L1 com a L2, mostrando o correspondente em cada 

língua. - Dar um suporte ao aluno iniciante na língua. 

3.5.3. Acredito que os principais objetivos seriam na ajuda à compreensão: de 

palavras; de estruturas; e de expressões. Ex.: Dizer ao aluno que "coche" 

significa "carro"; Explicar ao aluno que a expressão "yo que sé" seria algo 

semelhante a "sei lá"; 

3.5.4. - Reforçar a pronúncia dando exemplos nas 2 línguas - probeta - proveta, 

compreensão. 

3.1.6. - Ajudar a identificar falsos cognatos - Exemplificar as diferenças entre as 

linguas e suas gramaticas - Ajudar o entendimento dos alunos e a 

comunicação 

3.1.7. O contato com a música em espanhol. Filmes em espanhol. E o dialogo 

através de práticas, ouvindo rádio. 

3.1.8. * Para facilitar a aprendizagem, para que o aluno possa fixar o conteúdo mais 

fácil. * Para mostrar para o aluno que existem palavras iguais e possuem 

mesmo significado, mas também deixá-los atentos quanto à palavras 

parecidas ou iguais que não possuem mesmo significado, regras diferentes 

de uma língua para outra. 
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mostrando o cambio de (b) (ou) de v -> português para b em espanhol. - 

Comparações entre as línguas, significados, diferenças. 

3.5.5. - Para comparar a escrita do significado; - Para exemplicar as diferenças no 

uso; - Explicar de forma clara tendo como exemplo a língua materna x 

estrangeira. 

3.5.6. Os objetivos do uso de língua materna em sala de aula de língua espanhola 

seriam: facilitar o entendimento de determinado conceito que explicado em 

espanhol seria difícil de entender; permitir que os alunos se sintam 

confortáveis na aula, sem a pressão de falarem um idioma que não dominam 

completamente; e, por fim, fazer uma comparação entre estruturas 

gramaticais do português e do espanhol para explicar um conteúdo. 

3.5.7. Acho que para pessoas que estão no começo da aprendizagem da língua 

estrangeira tem que se falar um pouco da língua materna, exemplos desse 

uso da língua materna seria na tradução de alguma palavra, o aluno falar em 

portunhol, e não só português, e nem espanhol dentro da sala de aula. 

3.5.8. Para mim o único objetivo seria de explicar determinados significados, ou para 

traduzir algumas coisas, até para o melhor entendimento dos alunos e 

andamento da aula. 

3.5.9. A língua materna seria um último recurso a ser utilizado, seria como um 

suporte. Usado como ferramenta de tradução somente quando o aluno 

realmente não entender, ou não se fazer entender. 

 

3.7.1. Um dos principais objetivos, acredito que seja de levar o aluno a um maior 

nível de compreenção da língua. Por exemplo quando surge um vocábulo 

novo e se tem a necessidade de explicar seu sentido, significado e uso. 

3.7.2. Os possíveis objetivos seriam na parte do vocabulario, onde poderiamos dizer 

o significado de algumas palavras aos alunos no português mesmo. Alguma 

palavra em um texto lido por eles de que não entendessem. Exemplo: 

desechable -> descartavel, mochuelo -> coruja, lechuza -> coruja. 

3.7.3. O objetivo seria a identificação de certos vocábulos. 

3.7.4. Um objetivo sería mostrar a semelhança e a diferença entre as duas línguas, 

como por exemplo, sería quando o aluno não entende o que a professora está 

falando, então, ela explica em português. 
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3.7.5. Eu acho que um exemplo seria para a tradução de algumas palavras mais 

difíceis ou menos usadas. Ex: Gregueria. Outro objetivo comparar usos. Ex: 

Uso do artigo: Português -> o alface; Esp. -> la lechuga. Outro talves seria no 

ensino de fonética e fonologia, para que se ensine melhor a diferença da 

pronuncia de alguns sons como e, é, l, u. Também acho que o não 

conhecimento nos primeiros semestres afugenta o aluno e usar o português 

com o objetivo de aproximar o aluno é muito importante. 

3.7.6. Ajudar na compreensão de algum conteúdo; Facilitar alguma explicação; 

Fazer contrastes entre a LM e a LE. 

 

4. E quais as consequências desse uso? Exemplifica. 

 

4.3.1. As consequências são positivas desde que a língua materna não impessa o 

uso da língua estrangeira. 

4.3.2. Creo que el resultado es un aprendizaje más rápida. 

4.3.3. As consequências desse uso seria uma aula mais compreensiva, dinâmica e 

produtiva para os alunos, comparando as respectivas línguas entre si. 

4.1.1. A melhor aprendizagem; Exº: real aprendizado da língua e não distorções para 

se ter palavras em espanhol. 

4.1.2. Aprendizado mais amplo. 

4.1.3. Eu acho maravilhoso, o uso desta forma, na maneira explicativa, sinto-me 

mais próxima do espanhol. 

4.1.4. Grafias semelhantes, mas pronúncias e significados diferentes. Ex: nuvem, 

agua, banana, sol. 

4.1.5. Ao meu ver não teria nenhuma consequência, porque seria interessante que 

[soubessem] o significado da palavra espanhola em português. 

4.1.6. - Se muito utilizada a aluno vai [virar] um tradutor, em vez de pensar 

diretamente na nova lingua. 

4.1.7. Um aprendizado com mais praticidade. 

4.1.8. Deve-se tomar cuidado, pois nem tudo que é parecido ou até mesmo igual nas 

duas línguas vão ter o mesmo significado de que no português, um exemplo 

disso são os falsos cognatos como por exemplo a palavra dirección, em 

espanhol ela possui outro significado, que é endereço. 
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4.5.1. A principal consequência desse uso, seria o aluno não querer mais a 

comunicação em L2, por já estár acostumado a manter diálogos em L1, por 

exemplo. 

4.5.2. As consequências para esse uso pode ser bom, mas dependendo até onde o 

aluno vai usá-lo para ajudar. Se a aula toda for em português, vai impedir que 

o aluno se aproprie do espanhol. 

4.5.3. Ajudariam o aluno a entender melhor o significado e o contexto. Ex.: O 

professor dizendo que "coche" significa "carro", o aluno já fica atento naquela 

palavra e compreende melhor o contexto de uma frase. 

4.5.4. Fixar na memória a nova língua, a partir dos exemplos. 

4.5.5. Pode ter aspectos positivos como para trazer de forma clara ao aluno a 

semelhança e também a diferença, fazer o entendimento de que parece fácil, 

mas também pode ser complicado a medida que se aprofunda no assunto. 

4.5.6. As consequências desse uso será proporcionar ao aluno aprendiz de 

espanhol um ambiente mais relaxado e descontraído que o possa guiar e uma 

aprendizagem efetiva do espanhol ao longo do tempo. 

4.5.7. Para alunos que estão tentando aprender a língua estrangeira nenhuma, mas 

para alunos que já tenham um certo aprendizado dessa língua pode acabar 

atrapalhando. 

4.5.8. As consequências seriam, melhor entendimento e compreensão desta língua, 

que as vezes se parece tanto com o português e outrora tão distinta. 

4.5.9. O uso demasiado da língua materna poderia retardar o aprendizado do aluno 

na L2, já que os alunos estejam no estágio inicial da L2. 

 

4.7.1. Como consequência, esse método faz com que o aluno aprenda a língua de 

maneira não contextualizada. Ou seja, o aluno não aprende o real uso da 

língua. 

4.7.2. As consequencias que eles iriam ter mais interesses em aprender o espanhol 

procurando dialogar com pessoas do país hispanohablante. Por exemplo na 

Internet em bate papos procurar pessoas para aprender as pronuncias 

conversando, sendo que conhecem o que irão falar pois sabem o significado 

das palavras. 
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4.7.3. Se falarmos na língua materna, dificilmente pronunciaremos corretamente o 

espanhol. 

4.7.4. Uma das consequências está em relação com o aprendizado do aluno, pois 

ele terá dificuldade de aprender a se comunicar em um ambiente que não fala 

a língua meta. 

4.7.5. No meu ver serão proveitosas a medida que se use para o conhecimento do 

aluno e o não constrangimento do mesmo, pois quando o mesmo sente-se 

acuado por não saber responder em espanhol o mesmo se afasta da L2, 

mesmo que inconscientemente. Se o aluno tiver liberdade de perguntar de 

usar o português para expressar-se vai sentir-se a vontade mesmo que 

induzido sempre a repetir sua dúvida em espanhol. Ex: Aconteceu comigo 

que não sabia produzir uma palavra e nem o seu significado, então evitava 

ela, até que um professor notou pediu que eu falasse me português, me 

explicou a produção correta em espanhol e seu devido uso, assim a partir daí 

além de não sentir vergonha em perguntar e também aprendi a usar 

corretamente o nada e o nadie em espanhol. 

4.7.6. Acredito que sejam as interferências linguísticas. Também os alunos ficam 

acostumados com a LM e isso parece problemático já que se quer ensinar 

outra língua. 

 

5. Há momentos, situações ou atividades em que o uso do português poderia ser 

mais recomendável na aula de espanhol? Por quê? Exemplifica. 

5.1.1. Em explicações de uso de regras, pois fica de mais fácil compreensão. 

5.1.2. Sim, quando é ensinado palavras mais diferentes, a amostra do português 

facilitaria. 

5.1.3. Com a professora que tenho, acho pouco provável, ela dá liberdade para a 

fala em português quando ocorre dúvidas. 

5.1.4. Não acredito que seria tão necessário, visto que se aprenderá uma língua 

estrangeira, devemos então nos abster da língua materna. 

5.1.5. Sim no diálogo. Porque traria um melhor aprendizado. 

5.1.6. No ensino de regras complexas e de dificil entendimento. 

5.1.7. No caso de comparar uma língua com a outra. (Ler textos e depois traduzi-lo 

para o português). 
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5.3.1. Para indicar informações lexicais; para trazer as semelhanças ou palavras 

similares retiradas da língua materna. Por exemplo, o professor apresenta a 

palavra "perro" em espanhol e os alunos questionam o que é e se, mesmo 

explicando em espanhol que se trata de um animal, os alunos não 

entenderem, o professor poderá falar em português a palavra correspondente: 

cachorro. 

5.3.2. Sí, yo pienso que en la parte de la enseñanza de la gramática es muy efectivo. 

5.3.3. Sim, para uma melhor compreensão da língua extrangeira, pois acredito que 

nas aulas de espanhol o professor deveria falar em espanhol, porém, em 

seguida traduzir os enunciados para a língua materna, ou explicar os 

enunciados, a fim de uma melhor compreensão. 

 

5.5.1. Sim, acredito que há momentos que somente o uso do português possibilita 

uma compreensão total, a exemplos disso, vemos as expressões idiomáticas, 

que muitas vezes, requerem bem mais do que simplesmente uma tradução 

literal. 

5.5.2. * 

5.5.3. Acredito que deva ser usado apenas quando os alunos não entendem nem 

uma explicação do professor acerca de uma palavra em espanhol, aí 

podemos usar o português pra traduzir. Ex.: Se o professor explica em 

espanhol o que é um "coche" e mesmo assim os alunos não entendem, aí 

deveria-se usar o português para dar um suporte. 

5.5.4. Sim, principalmente quando no início do aprendizado do espanhol o aluno 

pode se sentir mais seguro ouvindo a explicação primeiro na língua materna e 

depois no espanhol. Poderá perceber as semelhanças e diferentes mais 

facilmente. 

5.5.5. Acredito que sim, um bom exemplo é usar um texto em Português fazendo 

com que os alunos comentem em Espanhol, desenvolvendo a capacidade de 

pensar em outra língua, praticar a oralidade e saber a movimentação de uma 

língua para outra. 

5.1.8. Em certos momentos, certos conteúdos, acredito que o uso do português seja 

sim recomendável nas aulas de espanhol. 
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5.5.6. Não. Acredito que o uso do espanhol deve ser utilizado em todas as 

atividades para que os alunos se familiarizem desde o primeiro dia de aula 

com a língua meta (espanhol). No entanto, num momento inicial, é importante 

não impor ao aluno que fale somente em espanhol, pois tal atitude pode fazer 

criar alguma espécie de bloqueio no processo de aprendizagem do aluno. 

Desse modo, só em algumas situações o professor deve utilizar o português 

(como para explicar algum conceito que não ficou muito claro para os alunos 

ou fazer comparações entre o português e o espanhol). 

5.5.7. Creio que sim, em casos quando o aluno não entende o significado de alguma 

palavra, ou pede a tradução de alguma palavra. 

5.5.8. Sim, no uso e ensino de palavras novas, não só palavras mas expressões 

novas. Quando vamos ensinar algo novo em uma aula de língua estrangeira 

temos que falar seu significado em português. 

5.5.9. O uso da língua materna poderia ser mais recomendável na aula de espanhol 

em momentos que o aluno lê um texto mas não sabe o que quer dizer 

determinada palavra, dessa forma ajudaria no vocabulário o professor fazer a 

correspondência dessa palavra em português. 

 

5.7.1. Acredito que utilizar a língua materna (português) em uma clase de língua não 

seria um método aconselhável. Uma classe de língua deve ser aplicada e 

desenvolvida a partir do uso e contato com a língua. 

5.7.2. Poderia ser tudo explicado em português as atividades a serem feitas no 

espanhol porque os alunos hoje são muito desinteressados em uma disciplina 

que dizem ser fácil por ser igual ao português. Explicaria as atividades em 

português e depois mostrando o espanhol tentava no dialogo aos poucos 

explicando no espanhol. 

5.7.3. Somente para situar os alunos em algum contexto, porque se a aula for em 

espanhol, facilita a fixação da língua. Se falarmos sempre na língua materna, 

teremos dificuldade na pronuncia do espanhol. 

5.7.4. Para mim, o que sería recomendável nas aulas de espanhol é fazer atividades 

comunicativas, para o aluno conseguir se comunicar na língua meta e não 

fazer atividades em português. O professor pode fazer atividades de tradução, 

utilizando um dicionário. 
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5.7.5. Não sei se há momentos específicos, talves na hora das apresentações no 

começo do curso: Como vou falar de mim sem saber falar a L2. Mas além dos 

casos que sejam para tirar dúvidas creio que em um certo nível do curso 

temos que cuidar para que o espanhol seja usado durante toda a aula. 

5.7.6. Quando seja necessário explicar um conteúdo (por ex. gramatical) para os 

alunos. Me parece importante que eles tenham pleno entendimento – e isso 

se consegue com o uso da LM. 

 

6. E haveria situações em que a utilização da língua materna seria menos 

recomendável? Justifica tua resposta, exemplificando. 

 

6.3.1. Talvez nos casos de grande divergência na sintaxe, ou fonologia, das duas 

línguas para não confundir os alunos. 

6.3.2. Yo creo que no. 

6.3.3. Acredito que, para a aquisição do espanhol, a utilização da língua materna em 

sala de aula não seria muito recomendável, pois, o aluno necessita ter um 

6.1.1. Em leituras, para que se possa ter ganho de vocabulário. 

6.1.2. Sim, em situações que é mais fácil como o aprendizado dos números, 

atrapalharia se comparassemos com o português. 

6.1.3. Como dito anteriormente, acho pouco provável e desnecessário. 

6.1.4. Sim, em todo o transcurso da língua estrangeira. Se quero aprender uma nova 

língua, idioma, devo imergir nesta, deixando a outra. 

6.1.5. Em um diálogo normal pois prejudicaria o entendimento por parte da pessoa 

que fala espanhol. 

6.1.6. Durante as conversações, pois o aluno deve aprender a falar naturalmente. 

6.1.7. Sim, quando é dialogado em aula. 

6.1.8. Sim, ao aprender os nomes, em espanhol vem primeiro o sobrenome do pai e 

depois da mãe, apellido significa sobrenome e não apelido, igual ao 

português. Deve-se deixar claro para o aluno que são coisas totalmente 

diferentes de uma língua para outra. Também deve ter cuidado que ao 

comparar tanto uma língua com a outra às vezes pode-se perder a 

conversação, pronúncia em Espanhol, já que as duas línguas são tão 

parecidas. 
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contato com a língua extrangeira para o seu aprendizado. 

 

6.5.1. Acredito que o uso de língua materna em uma aula de espanhol, não seria 

recomendado, em situações de interação comunicacional, pois neste 

momento os alunos precisam desenvolver uma comunicação em L2. 

6.5.2. * 

6.5.3. Acho que em todos. Pro aluno aprender uma língua nova ele deve utilizar ela, 

e isso compreende entender contextos. Se a aula tiver sempre traduções do 

espanhol pro português, por exemplo, o aluno vai ter mais dificuldade de 

entender o uso da língua, e isso inclui expressões idiomáticas. Ele acaba se 

tornando mais tradutor do que realmente aprender como utilizar a língua. 

6.5.4. Como faço Tradução Espanhol/Português e não licenciatura, nem me imagino 

diante de 1 classe de aula, mas, penso, que em situações de brincadeiras, 

histórias, falar sobre a cultura, forçaria o aluno a migrar completamente à 

outra língua. 

6.5.5. Sim, aula de Língua Estrangeira começa pelo professor, a língua materna 

deve ser esquecida ao menos em práticas de oralidade, leitura e explicação 

do conteúdo. 

6.5.6. Sim, haveria. As situações menos recomendáveis seriam a utilização do 

português todo o tempo em aula, sem usar em nenhum momento o espanhol. 

Essa atitude poderia fazer os alunos terem um contato artificial com o 

espanhol, além de não lhes proporcionar uma experiência prática com o 

idioma. Creio que é importante ir guiando o aluno durante a aprendizagem do 

espanhol, dando ao discente ferramentas para comunicar-se em espanhol e 

aperfeiçoando tais ferramentas ao longo do tempo. 

6.5.7. Sim, quando os alunos dentro de sala de aula já tem um certo conhecimento 

da língua espanhola, não vejo que seja utilizado o uso do português dentro da 

sala de aula. 

6.5.8. Em praticamente todas as situações, para não cairmos no comodismo e 

acabarmos por não falar a língua espanhola e com isso deixamos de 

aprender a/com oralidade. 

6.5.9. A língua materna como uma ajuda creio que é sempre recomendável, pois é 

um auxílio para o estudante. Mas acho que não pode ser utilizada a todo 
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momento. 

 

6.7.1. Como já disse, a utilização da língua materna muitas vezes faz com que o 

aluno aprenda a língua estrangeira de forma descontextualizada. 

6.7.2. A língua materna sempre tem que ser utilizado no ensino do espanhol pois 

pode ter palavras que os alunos não saibam então seria utilizado o português 

para facilitar o ensino do espanhol porque existem os falsos cognados. 

6.7.3. Sim, na confecção de trabalhos, também na apresentação dos mesmos. 

6.7.4. Na minha opinião, quanto menos o professor(a) na aula de espanhol, falar 

português, melhor vai ser para o aluno e as aulas serão mais produtivas. 

6.7.5. Acho que seria menos recomendada em apresentações, situações de 

oralidade. Ex: Prova oral, apresentação de Seminários. 

6.7.6. Durante o resto das atividades. Acredito que seja importante manter somente 

o código que se queira aprender dentro da sala e durante as atividades. 

 

7. Considerando as experiências que tenhas tido já como professor(a) de espanhol, 

sentiste a necessidade de utilizar a português nas tuas aulas? Explica e exemplifica. 

 

7.3.1. Não tive nenhuma experiência como professor de espanhol, mas tenho 

7.1.1. * 

7.1.2. * 

7.1.3. Não, mas por conta da timidez é provável que utilizamos nossa língua 

materna que já possuimos domínio de comunicação. 

7.1.4. Ainda não sou professora, estou a caminho, mas acredito que haverá a 

necessidade da utilização da língua portuguesa para a maior compreensão 

por parte dos alunos, deve-se, inicialmente apoiarmo-nos na nossa língua 

materna. 

7.1.5. Já, pois onde estudei o espanhol e ensinado de maneira bem precária [no mo 

do pincel] onde tu aprende poucas coisas que são importantes. 

7.1.6. Como um aluno leigo em espanhol, ja tive que recorrer a lingua materna, 

como para perguntar o significado de palavras. 

7.1.7. * 

7.1.8. * 
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certeza que sentiria a necessidade de usar português, pois no nível em que 

estou não me sinto preparada. 

7.3.2. Todavía no he tenido experiencia como professora. 

7.3.3. Ainda não tive oportunidade de ter alguma experiência como professora de 

espanhol. 

 

7.5.1. Até o dia de hoje, ainda não tive experiência em sala de aula, mas acredito, 

assim como dito em respostas anteriores, que há momentos onde só a 

utilização de L2, não se faz suficiente. Momentos de tradução de expressões 

idiomáticas por exemplo. 

7.5.2. Sim, muitas vezes. A aula é dada em língua espanhola e, muitas vezes, os 

alunos não entendem o que o professor está falando, então tem que usar o 

português para fazê-lo comprender. Os alunos estão acostumados a 

receberem a tradução do professor e quando eles não entendem a palavra e 

fazê-los comprender o que significa sem fazer a tradução direta fica difícil. 

7.5.3. Não muito. Como já disse anteriormente, é muito mais produtivo utilizar do 

próprio espanhol para explicar conteúdos e/ou significados, do que o 

português. Acho útil o uso do português, por exemplo, apenas quando os 

alunos não entendem um significado, mesmo após o professor tentar explicar 

em espanhol. O português seria apenas um suporte, para ser usado apenas 

quando muito necessário. 

7.5.4. Observando os professores de espanhol, às vezes eles têm a necessidade de 

usar o português para reforçar, comparar e até porque eles não lembram de 

algum vocábulo e sua tradução ou pronúncia. 

7.5.5. Ainda não dei aulas de espanhol. 

7.5.6. Até este momento do curso, não tive possibilidade de dar aulas em espanhol; 

por isso, não tenho condições de responder a esta pergunta. 

7.5.7. As vezes sim, as vezes não, pois uma aula completamente falada em 

espanhol ira aumentar o aprendizado dos alunos dentro da sala de aula, mas 

as vezes o professor ou até mesmo o aluno fala em português pois não 

sabem falar alguma palavra. 

7.5.8. * 

7.5.9. Ainda não tive nenhuma experiência como professora (recém começou o 
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estágio de observação), mas creio para o vocabulário num texto, seria preciso 

utilizar o português, para os alunos entenderem do que se trata, do que 

estamos falando. 

 

7.7.1. Até o presente momento, não tive experiências como professor de língua. Mas 

em sala de aula, senti a necessidade de utilizar a língua materna para explicar 

algum tipo de vocábulo. 

7.7.2.  Não poderei responder essa pergunta porque estou no sétimo semestre onde 

irei começar a dar aulas do espanhol, o que posso dizer é que os alunos 

querem aprender o espanhol através de dialogos entre professor e aluno o 

que geralmente não ocorre pois o professor tem que seguir um sistema de 

ensino que são textos e vocabularios e isso desinteressa muito o aluno 

interessado no idioma que quer aprender. 

7.7.3. Sim. Nas aulas práticas para crianças e adolescentes, geralmente há 

necessidade de se utilizar o português, devido ao pouco conhecimento que os 

jovens têm da língua estrangeira. 

7.7.4. Senti necessidade para explicar alguma coisa que me faltava léxico e também 

para traduzir uma palavra. 

7.7.5. Não tive esperiências como professora de espanhol. Mas nas apresentações 

para turma senti falta de possuir um melhor vocabulário de espanhol. 

7.7.6. Sim. Às vezes é possível perceber que enquanto estive explicando conteúdos 

na língua espanhola, eles tiveram dificuldades para entender. Ao trocar o 

código, durante essas explicações, os alunos entenderam muito mais, talvez 

até tenham chegado ao entendimento total. 
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Anexo E 

 

 

1. A partir do teu papel como formador de professores de línguas, abordas aspectos 

da relação entre língua materna e língua estrangeira nas aulas que ministras? 

Explica e exemplifica. 

1.P.1. Sim. Trabalho de forma contrastiva especialmente nos semestres avançados, 

com sintaxe, usando a língua materna como facilitadora da aprendizagem, ao 

mesmo tem em que uso a LE como apoio para fixação e correção de 

aprendizagens da LM. Tempos verbais, uso de pronomes, perífrases são 

alguns temas em que comparo as duas gramáticas. Na pragmática, comparo 

fenômenos também relacionados aos regionalismos (sotaques), expressões 

culturais. 

1.P.2. Sim: faço analisar aos alunos as interferências, comparo os funcionamentos 

do verbo "gustar" e "gostar", comparo a construção das finais com "para", 

também o funcionamento dos pronomes átonos nas duas línguas, etc. 

1.P.3. No começo de minha atuação sofri certa "pressão" por parte da comunidade 

acadêmica, que proibia o uso da LM. Aos poucos fui investigando e entendo 

melhor o papel da LM nas aulas de LE, principalmente, e a importancia de 

abordá-la. Para começar, a presença (o contato) das duas línguas é a própria 

realidade da sala de aula: professor (no caso, a ensinar - e também aprender 

espanhol) e alunos falantes de português a aprender espanhol. A aula é, 

portanto, um ambiente de contato de línguas. Nas aulas de ELE abordo 

muitos aspectos da relação, nao só entre o espanhol e o português, como do 

espanhol com outras línguas que convive e tem marcas, como as indígenas, 

por exemplo, na formação das palavras e no léxico das variedades 

americanas = permeadas pelo elemento linguístico e cultural indígena. 

Explorar a relação do português e espanhol para a compreensão da 

organização da sintaxe, dos tempos verbais,... - e sentidos decorrentes - é útil 

também, tanto para explicar o que coincide como o que nao coincide. Esta 

relação se torna ainda mais útil diante da participação dos alunos do curso de 

tradução. Por exemplo, "como se diria X em português" e "como se diria Y em 
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espanhol" sao perguntas que elucidam e questionam a relação de contato 

entre as línguas que, ora se aproximam, ora de afastam, ora enganam. A 

relação entre as línguas LM e ELE também abordo nas aulas de Linguística 

Aplicada (LA), a partir de uma perspectiva histórica e política, haja vista que o 

ensino do espanhol no Brasil está relacionado ao ensino do português nos 

países da região, e ambas as práticas desde sempre foram (e ainda sao) 

norteadas pelas geopolíticas dos países que tem fronteiras comuns e que tem 

as línguas em contato, nao so pela genealogia (sem falar das políticas pan 

hispânicas da Espanha...). O ensino das línguas (no caso de espanhol no 

Brasil e português no Uruguai e Argentina) se inaugura implementado pelos 

Ministérios da Guerra e Assuntos Exteriores, almejando literalmente um 

"exercito bilíngue", nos contextos das grandes guerras). Este seria um 

exemplo de como tratar de mostrar o contato entre as línguas, na LA, haja 

vista que o ensino de línguas nao pode ser tratado somente como questão 

metodológico, mas sim política. Por outra perspectiva, no entremeio do 

contato está, por exemplo, o português do Uruguai e suas variantes e 

concepções ("DPUs", fronteiriço, portunhol,...interlíngua, ...). Creio que é um 

exemplo que mostra o contato materializado na língua, se assim se pode 

dizer, e extremamente relevante para ser explorado em aula. A relação destas 

línguas por muito tempo foi diglóssica, conflitiva - o português como problema 

- seja na península, seja nos processos de emancipação americana e até 

pouco tempo. Todas estas questões exemplificam como problematizo e 

abordo o tema do contato. Tentarei mostrar que o contato deve ser pensado, 

e explorado desde várias perspectivas, e nao só como comparação de 

sistemas linguísticos. 

1.P.4. sim, nas dificuldades específicas aos falantes do português, por exemplo. 

1.P.5. sim. 

1.P.6. Sim. Do meu ponto de vista e através dos estudos realizados, a LM exerce 

um papel positivo no processo de aquisição de segunda língua. Ela ativa os 

esquemas cognitivos que o aluno já possui e se pode considerar com um 

elemento motivador e de união com o que o aluno já conhece. Isto é, a LM 

pode ser um instrumento com o qual o docente de LE pode contar. Por 

exemplo, já é usado para explicar um exercício, ou fazendo um analise 
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contrastivo em alguns pontos linguístico. 

 

2. A origem comum entre o português e o espanhol tem alguma influência na 

aprendizagem do espanhol como língua estrangeira? Explica e exemplifica. 

2.P.1. Sim, positivamente, quando o aluno domina bem a língua materna, servindo 

de referência para a aprendizagem da língua estrangeira. Porém, quando o 

aluno tem lacunas graves em LM, isso dificulta e confunde. As semelhanças 

de léxico, especialmente, nem sempre facilitam como muitos pensam, pois 

causa mais insegurança em saber quando são iguais e quando são 

diferentes. Muitas vezes, os alunos acabam inventando formas diferentes em 

espanhol, para não parecer que estão falando em português. Uma palavra 

que me chama sempre atenção nesse sentido é o número "ses", já que "seis" 

lhes parece português. Talvez seja influência do "dos" em espanhol 

comparado ao "dois" do português. 

2.P.2. Sim, por exemplo no léxico. 

2.P.3. A origem comum é um elemento a mais que pode servir como gatilho para o 

ensino e a aprendizagem do espanhol. Como explicado na pergunta anterior, 

a origem comum está registrada nao so nas várias coincidencias entre as 

duas línguas, como também nas diferenças. Um exemplo típico é mostrar a 

origem latina e, a partir dela, indicar que rumo seguiu cada língua (como uma 

coincide com a latina e a outra se afasta, por exemplo, harina - farinha; hierro 

- ferro,...). Por outro lado está a intercompreensão, a nivel básico. Um falante 

de português, em condições "normais" de comunicação (fala devagar, 

sentenças ou enunciados mais curtos, sem ruidos,...) entende e se comunica 

com um falante de espanhol. Isto nao se daria entre um chines e um falante 

de português. 

2.P.4. sem dúvida. há uma proximidade linguística e cultural que fazem do ensino de 

espanhol para falantes do português um (re)conhecimento de suas raízes 

culturais, aproximações linguística e literarias. 

2.P.5. sim 

2.P.6. Para mim, SIM. Por que o português e espanhol derivam do latim, mas se 

constituem dois idiomas distintos, dois sistemas linguísticos e, que 

compartem, geograficamente, um espaço tanto na Península Ibérica, como 
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também em América do Sul tendo o Brasil com fronteira com países hispano-

americano. Por causa de essas aproximações, que motivam a muitos alunos 

brasileiros a escolher da língua espanhola como segunda língua estrangeira: 

o interesse pela disciplina provocado frequentemente pela expectativa de 

“facilidade” e pela aproximação dos dois idiomas. Por isso, cabe ao professor 

orientar ao aluno a compreender que a afinidade das duas línguas é uma 

vantagem, mas que são necessários o esforço e a dedicação como em 

qualquer outra LE a ser estudada. O aluno da LP que aprende LE, tem um 

maior vantagem que a outros estudantes de outras LM, isto, porque o 

estudante de LP, lhe permite transferir o seu conhecimento da língua materna 

para a língua estrangeira não só aos níveis morfológico, fonológico, sintático e 

lexical, como também pragmático e sociológico, procurando recrear regras e 

formulando deduções que lhe permitem manter a comunicação. 

 

3. Quais seriam os possíveis objetivos do uso da língua materna em sala de aula de 

língua espanhola? Cita exemplos (no mínimo três). 

3.P.1. Nos níveis iniciais, não uso a língua materna em sala de aula, com o objetivo 

de ampliar as oportunidades de exposição à LE para os alunos. Nos níveis 

avançados, parece-me útil nas análises contrastivas (já comentado.) Nos 

estudos culturais, o trabalho comparativo das duas línguas pode ser útil. 

3.P.2. Não uso a língua portuguesa nunca. Falo sempre em português. Mas como 

agora temos alunos de tradução, faço traduzir alguns textos ou expressões. 

3.P.3. O usa da LM deve ser inserido como RECURSO e nao como necessidade. 

Alguns exemplos, sao: - Mostrar coincidencias e diferenças entre as duas 

línguas, por exemplo, nas expressões idiomáticas de diferentes graus 

(semelhança nas formas e sentidos com possibilidade de tradução "termo a 

termo"; semelhança no sentido, mas diferença na forma; diferença no sentido 

e na forma; inexistencia de expressões de uma língua em outra). Isto pode 

ser usado em varios contextos para comparar os sistemas e os usos das 

línguas. - Gerar descontração e criar um clima agradável usando um 

elemento inesperado, por exemplo, uma frase em português. "Quebrar o 

gelo". - Promover leituras em português (no caso de que nao haja tradução da 

obra que se quer usar ou por opção) e promover um debate a partir do texto, 
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em espanhol. Isto seria um tipo de pedagogia "bilíngue", dentro de uma 

epistemologia da fronteira, segundo alguns autores. Assistir um video em 

português e discuti-lo em espanhol, explorando questões como por exemplo, 

como o "estrangeiro" ve ou retrata o Brasil ou a cultura brasileira, de acordo 

com o video. - Promover atividades de tradução, mostrando que apesar da 

proximidade, do compartilhado entre as duas línguas, a versão ou a tradução 

termo a termo nao funciona. 

3.P.4. Traçar paralelo da constituição das línguas; Observar as convergências e 

divergências culturais; Compreender as interrelações literárias 

3.P.5. facilitar a compreensão de alguns aspectos gramaticais, como verbo gustar, 

diferenças entre pretérito perfeito composto, o seu auxiliar, ; os 

heterossemânticos, heterotônicos, heterogenéricos, as contrações,. 

3.P.6. Os possíveis objetivos: - realizar alternacia linguística entre os dois idiomas. -

Ter um papel de facilitador e de base para LE. - Usar a LM ajuda para explicar 

conceitos difíceis ou reforçar conteúdos novos. - Baixar a ansiedade dos 

alunos. - Apoiar-se no conhecimento da LM para a construção do 

conhecimento da LE. - Diminuir as dificuldades na aprendizagem. 

 

4. E quais as consequências desse uso? Exemplifica. 

4.P.1. O professor em formação recebe uma visão mais ampla do sistema linguístico 

e consegue perceber a sua própria língua materna com outro olhar, bem 

como usa a língua estrangeira com mais precisão e segurança. No caso de 

"ses/seis" e "dos/dois", com o simples estudo comparando as duas formas, o 

aluno poderá perceber que existem diferenças e semelhanças e saber quais 

são elas. 

4.P.2. Muitas vezes é comprovar que a aparente analogia entre as duas línguas não 

é tal. 

4.P.3. As consequências desse uso creio que seja a desmistificação de questões 

como (1) a do "mito do falante nativo" como ideal de perfeição a ser 

alcançado (Que de certa forma da um "cheque-mate" aos professores nao 

falantes nativos, pois os alunos idealizam ter um professor nativo como o 

melhor), (2) da pureza de uma língua, (3) da possibilidade de se poder (e 

dever) chegar (como se existisse) a um lugar de "dominio", um ponto final a 
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ser alcançado, (4)de que as línguas dizem tudo da mesma forma. 

4.P.4. Formar professores com uma melhor base cultural e compreensão das 

linguagens nestas tradições, filiações, pertencimentos. 

4.P.5. O aluno assimila melhor as explicações 

4.P.6. - As consequências: Pode haver desvio linguístico ou normativo não aceitos e 

tendo indicativo dos fenômenos de fossilização. A interferência da LM na 

aprendizagem da LE podem influenciar no processo de comunicação quando 

não é bem aplicado. -Ocorrer com naturalidade no contexto de aquisição de 

LE, porque atuam como estratégias comunicativas, 

 

5. Há momentos, situações ou atividades em que o uso do português poderia ser 

mais recomendável na aula de espanhol? Por quê? Exemplifica. 

5.P.1. Já tive momentos em sala de aula (em nível inicial) que preferi fazer a 

tradução para o português de palavras do que explicar ou dar exemplos de 

seu uso em espanhol, como a palavra "salsa" (molho), pois para ensiná-la, 

sentia necessidade de usar diversas outras palavras que ainda não estavam 

dominadas. 

5.P.2. Acho que sempre se pode falar em espanhol. 

5.P.3. Na aula de espanhol para a formação de professores brasileiros, no caso, as 

situações em que poderia ser recomendável o uso do espanhol, creio eu, 

seriam somente as citadas como RECURSO. 

5.P.4. Apenas para avisos, questões que envolvam algum conflito na relação entre 

alunos e/ou professor/alunos. 

5.P.5. Sim, quando o aluno tem dificuldade de entender um conteúdo em LE 

5.P.6. Pode-se usar a LM como estratégia do aprendiz com a tentativa de querer 

comunicar algo, mesmo sabendo que não dispõe dos recursos linguísticos 

adequado. 

 

6. E haveria situações em que a utilização da língua materna seria menos 

recomendável? Justifica tua resposta, exemplificando. 

6.P.1. Penso que nos níveis iniciais, é desnecessário, no caso do espanhol, pois é 

possível ter um bom nível de compreensão dos alunos sem recorrer à LM. 

Além disso, para uma aquisição mais eficaz, é necessária maior exposição à 
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LE. Assim, somente depois desse nível inicial, pode-se começar a inserir a 

LM em sala de aula (no curso de licenciatura). 

6.P.2. Ver a respósta 5. 

6.P.3. Creio que seria menos recomendável como recurso de tradução quando, por 

exemplo, um aluno nao entende alguma fala, instrução, leitura,...Nestas 

situações, acredito que o professor pode usar outros recursos, como por 

exemplo, dizer "o mesmo" com outras palavras em espanhol, quantas vezes 

seja necessário. Para mim, a sala de aula de espanhol deve funcionar como 

um ambiente de imersão na língua. Pela experiencia, quando se abre a 

possibilidade de uso do português na aula, a tendencia é que os alunos se 

acomodem e passem a usar o português. A situação de ter que expor-se e 

falar na LE, sabendo que cometerá erros, muitas vezes é um elemento que 

constrange o aluno e ele tentará, muitas vezes, sair da situação. 

6.P.4. Na aula como um todo não creio ser recomendável, porém, se o texto a ser 

trabalhado for em língua portuguesa (por alguma situação que pareça 

relevante ao professor) seria pertinente o uso da língua portuguesa. 

6.P.5. Ministrar toda aula em LE 

6.P.6. - Quando o professor LE atua como censurador na sala de aula. Por exemplo: 

O professor corrige qualquer construção que não seja gramaticalmente 

uniforme, isto é, construída a partir de apenas um código. 

 

7. Quais são tuas recomendações quanto ao uso do português nas aulas de 

espanhol dos futuros professores? Justifica tua resposta, exemplificando. 

7.P.1. É importante ter claros os objetivos da aula de língua espanhola. Se é 

exposição à língua, não se deve usar o espanhol. Se o objetivo é preparar 

para vestibular ou outros exames de competência leitora, então o português é 

indispensável. O que não pode ocorrer, como muitas vezes ocorre, é o 

professor apelar para o português porque não sabe como ensinar o espanhol, 

ou porque os alunos não sabem a LE. Não será praticando o português que 

aprenderão a LE. 

7.P.2. Usar o mínimo possível a língua materna. Recorrer a exemplos que possam 

aclarar os sentidos, a gestos, a desenhos, as imagens, etc. 

7.P.3. Parto de expor que a realidade deles, como professores em formação, que 
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devem aprender a língua e o funcionamento da língua nao é o mesma 

realidade que enfrentarão se forem professores da rede de ensino regular. No 

caso, oriento a que explorem sim a LM, dependendo do nivel de ensino do 

grupo. Por exemplo, para o trabalho com contos clássicos para crianças que 

nao tem ou tem muito pouco contato com o espanhol, a conversa inicial para 

desenvolver a sequencia didática deve ser em português, explorando o que 

conhecem, ou seja, a realidade dos alunos sobre o tema. Isto deve ficar bem 

organizado, ou seja, momentos de LM e momentos de LE. Pode-se dizer que 

uma pre-leitura ou a introdução da aula e de alguma atividade deva ser em 

português, diferentemente do que muitos professores pensam e orientam. 

Contextos em que há já uma competencia desenvolvida, pode usar somente o 

ELE. Outro exemplo capaz de demonstrar o valor da presença da LM em aula 

sao alguns dos critérios adotados pelo PNLD. Os livros didáticos, devem, 

obrigatoriamente, incluir a cultura dos alunos, no caso, brasileiros. Imagino 

que a presença da LM seja benvinda em algum momento. Trata-se, desde 

meu ponto de vista, de entender e valorizar o contato, seja geo-continental, 

seja cultural, seja genealógico, seja identitário, seja de integração, seja 

histórico - de passado comum, de lutas entre si, de solidariedade, de 

processos ditatoriais paralelos. 

7.P.4. Estar em contato com a LE em suas diversas competências gera situações 

reais de uso da língua e não apenas como um suporte para respostas a um 

livro didático, por exemplo. Estar exposto à forma oral, escrita, auditiva 

enriquece o processo de aprendizagem e é o próprio processo. 

7.P.5. Usar a LM quando necessário, quando o professor esgotar os meios para 

explicar em LE. 

7.P.6. O uso do português nas aulas de espanhol é uma estratégia de 

compensação, que é usada para enfrentar problemas de comunicação em LE, 

em termos práticos. Deixar o ambiente, a aula, natural onde o aluno se sente 

a vontade de usar sua LM para compensar as deficiências de tipo gramatical, 

fonológico, lexical e comunicação da LE. É saber respeitar o processo de 

cada aluno e motivar a que eles busquem as estrategias necessárias. O 

professor deve ter o rol de sabe diferenciar as circunstancias e efeitos de usar 

a LM e se tornar seu próprio pesquisador na sala de aula. 

 


