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RESUMO 

 

O objetivo de nossa pesquisa é investigar a realização da lateral /l/ em espanhol na 

interlíngua dos informantes brasileiros. Primeiramente, como aluna de espanhol e, 

em seguida, como professora, percebemos a existência de algumas estruturas que os 

estudantes consideram mais difíceis de apreender, inclusive, nos níveis intermediário 

e avançado. Assim, adentramos no campo de estudos variacionistas, dialogando com 

o ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, no sentido de uma maior 

compreensão deste processo tão complexo. No nosso caso, isto se agrava porque 

trabalhamos com línguas de raízes afins (românicas), redundando na interferência de 

algumas estruturas, aqui fonológicas, que podem chegar a confundir os alunos. 

Como suporte teórico, utilizamos os fundamentos epistemológicos e operacionais 

dos estudos sobre aquisição/aprendizagem de Línguas Estrangeiras Selinker (1972), 

Corder (1973), particularmente sobre Interlíngua, Sociolinguística e Teoria da 

Variação laboaviana (1975), entre outros autores. Nossa metodologia foi 

sociolinguisticamente orientada, obedecendo aos seguintes passos: seleção de 

informantes; identificação das variáveis linguísticas, extralinguísticas e suas 

variantes; processamento dos dados (análise estatística); interpretação dos 

resultados, com análise  quantitativa para identificar os aspectos que podem 

favorecer, ou não, a variação da lateral em espanhol. Dessa forma, nossos 

informantes consistem em 24 brasileiros que são ou foram alunos de instituições 

superiores públicas, Universidade Estadual da Paraíba e Universidade Federal da 

Paraíba, do curso de Letras/Espanhol, que foram submetidos a leituras de frases e 

textos em espanhol. Os dados das produções foram gravados e as ocorrências do 

fenômeno foram quantificadas, sendo, em seguida, codificadas e receberam um 

tratamento estatístico pelo programa GoldVarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE & 

SMITH, 2005), conseguindo, com essa coleta de dados, o material necessário para a 

análise. Os resultados das análises estatísticas mostraram que as variáveis 

selecionadas como relevantes para a ocorrência do fenômeno foram o nível de 

proficiência, o contexto fonológico precedente e a consciência fonológica. 

Concluímos que os dados confirmaram a influência dessas variáveis na realização 

da lateral. Assim, esperamos que a nossa pesquisa possa ser somada às hoje 

existentes, sinalizando não só os caminhos da realização da lateral, mas também o 

processo de interferência que é comum ocorrer no ensino/aprendizagem de línguas 

próximas. 

  

Palavras-chave: Realização da lateral; interlíngua; sociolinguística e ensino de 

língua espanhola.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Nuestro objetivo es investigar la realización de la lateral /l/ en español, en la 

interlengua de los informantes brasileños. A principio, como alumna de español y, 

en seguida, como profesora, percibimos la existencia de algunas estructuras que les 

resultan más difíciles a los alumnos apreender, incluso, en los niveles intermedio y 

avanzado. Así, adentramos en el campo de estudios variacionistas, dialogando con 

la enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, en el sentido de una mayor 

comprensión de este proceso tan complejo. En nuestro caso, esto se agrava porque 

trabajamos con lenguas de raíces afines (románicas), redundando en la interferencia 

de algunas estructuras, aquí fonológicas, que pueden hasta llegar a confundir a los 

alumnos. Como soporte teórico, utilizamos los fundamentos epistemológicos y 

operacionales de los estudios sobre adquisición/aprendizaje de lenguas extranjeras 

Selinker (1972), Corder (1973), particularmente sobre Interlengua, Sociolinguística 

y Teoría de la Variación laboviana  (1975), entre otros autores. Nuestra metodología 

fue sociolingüísticamente orientada y obedeciendo a los siguientes pasos: selección 

de informantes; identificación de las variables lingüísticas, extralingüísticas y sus 

variantes; procesamiento de los datos (análisis estadístico); interpretación de los 

resultados con el análisis  cuantitativo para identificar los aspectos que pueden 

favorecer o no la variación de la lateral en español. De esa forma, nuestros 

informantes consisten en 24 brasileños que son o fueron alumnos de instituciones 

superiores públicas, Universidade Estadual da Paraíba y Universidade Federal da 

Paraíba, del curso de Letras/Espanhol, que fueron sometidos a lecturas de frases y 

textos en español. Los datos de las producciones fueron grabados y las ocurrencias 

del fenómeno fueron cuantificadas, y, en seguida, codificadas y recibieron un 

tratamiento estadístico por el programa GoldVarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE 

& SMITH, 2005), consiguiendo, con esa recolección de datos, el material necesario 

para el análisis. Los resultados de los análisis estadísticos mostraron que las variables 

seleccionadas como relevantes para la ocurrencia del fenómeno fueron el nivel de 

proficiencia, el contexto fonológico precedente y la conciencia fonológica. 

Concluimos que los datos confirmaron la influencia de esas variables en la 

realización de la lateral. Así, esperamos que nuestra investigación pueda ser 

agregada a las hoy existentes, señalando no solo los caminos de la realización de la 

lateral, sino también el proceso de interferencia que es común ocurrir en la 

enseñanza/aprendizaje de lenguas próximas. 

  

Palavras clave: Realización de la lateral; interlengua; sociolingüística y enseñanza 

de lengua española.   
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INTRODUÇÃO 

A priori, a semelhança entre as línguas espanhola e portuguesa é algo que facilita 

a aprendizagem do espanhol. Contudo, à medida que os aprendizes brasileiros vão se 

aprofundando no estudo, surgem algumas dificuldades com as quais se defrontam, 

provavelmente, devido à interferência de sua língua materna. Marrone (2005, p.11) 

afirma que estas duas línguas conservam muitos traços em comum, utilizando vocábulos 

idênticos com respeito ao léxico, como também características uniformes em termos de 

morfologia e sintaxe. A autora assegura que essa afinidade é o mais importante sinal do 

parentesco evolutivo, embora seja um ponto nevrálgico os diferentes aspectos lexicais, 

morfológicos e sintáticos dos dois idiomas, podendo gerar interferência linguística no 

processo de ensino/aprendizagem. 

Segundo Pacita (2012), foi nas fronteiras da Península Ibérica e, depois, nas da 

América, que se deu o primeiro contato do português com o espanhol, idiomas que 

nasceram como evolução do latim vulgar peninsular, isto é, duas línguas nacionais da 

mesma origem, que se constituíram historicamente. Bastante próximas, em todos os seus 

aspectos estruturais, como do ponto de vista geográfico, esta semelhança entre elas é um 

elemento favorecedor que habitualmente tem se transformado em um obstáculo.  

Primeiramente, como aluna de espanhol e, em seguida, como professora, 

percebemos a existência de algumas estruturas que os estudantes consideram mais difíceis 

de apreender. Isto ocorre, inclusive, nos níveis intermediário e avançado (B11 e B22, 

respectivamente, estabelecidos pelo Marco Común Europeo de Referencia para las 

                                                           
1O aluno nesse nivel é capaz de compreender os aspectos principais  de textos claros na língua padrão 

quando se trata de questões que são conhecidas. Consegue resolver a maior parte das situações  que podem  

surgir durante uma viagem por lugares onde se utiliza a língua-alvo. É capaz de produzir textos simples e 

coerentes sobre temas que são notórios ou que são de interesse pessoal. Pode descrever experiências, 

acontecimentos, desejos e aspirações, assim como justificar brevemente suas opiniões ou explicar seus 

planos.  

 
2Nesse estágio o estudante consegue entender as ideias principais de textos complexos que tratem de temas 

tanto concretos quanto abstratos, mesmo se são técnicos, desde que estejam no seu campo de especialização. 

Pode se relacionar com falantes nativos com certa fluência e naturalidade, de modo que a comunicação se 

realize sem esforço por parte dos interlocutores. É capaz de produzir textos claros e detalhados sobre temas 

diversos e defender seu ponto de vista sobre temas gerais.  
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Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza y Evaluación), quando se pressupõe que os aprendizes 

já têm uma boa competência comunicativa3. Assim, sempre nos interessamos por 

pesquisas que pudessem contribuir com os alunos e professores de língua estrangeira, 

levando-os a reflexões sobre o ensino/aprendizagem. Devemos dizer que, de posse dos 

dados coletados, procuramos não nos ater apenas ao campo formal, mas explicar o 

fenômeno estudado dentro de uma perspectiva sociolinguística variacionista. 

Com efeito, adentramos esse campo de estudos variacionistas, dialogando com o 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras, no sentido de uma maior compreensão 

deste processo tão complexo. No nosso caso, isto se agrava porque trabalhamos com 

línguas de raízes afins (românicas), redundando na interferência de algumas estruturas, 

aqui fonológicas, que podem chegar a confundir os alunos. É exatamente esse ponto de 

conexão entre uma língua materna (LM) e uma língua estrangeira (LE), que merece um 

estudo mais apurado. Neste sentido, Braggio (1997) admite que ao adquirir a língua 

materna, a criança se encaixa num contexto que lhe permite introjetar e ampliar, no 

decorrer da vida, formas linguísticas do tecido sociolinguístico de seu meio. Contudo, 

num contexto formal de aprendizagem de um novo idioma, essa aquisição (mais adiante 

veremos a diferença entre os termos aprendizagem e aquisição) se dá paulatinamente e, 

neste processo, acontece a interação entre a LM e a LE, originando então uma variedade 

linguística denominada interlíngua.  Selinker (1972) afirma que, dessa forma, o aprendiz 

desenvolve uma interlíngua com características próprias, mas que possui, 

simultaneamente, elementos de sua língua nativa e da língua-alvo.  

Como auxílio nesta trajetória, recorremos aos fundamentos epistemológicos e 

operacionais dos estudos sobre aquisição/aprendizagem de línguas estrangeiras 

(SELINKER, 1972, CORDER, 1973), particularmente sobre Interlíngua (IL), 

Sociolinguística e Teoria da Variação (LABOV, 1975; LABOV et al., 2006 [1968] e 2008 

[1972]), entre outros autores.  

Os estudos sobre aquisição/aprendizagem de línguas estrangeiras nos permitiram 

compreender os diversos fatores envolvidos no processo de ensino. A Sociolinguística 

Variacionista, que expõe a forma multifacetária da língua, no seu aspecto social e 

variável, nos conduziu ao entendimento destes fatores sob uma perspectiva mais 

                                                           
3 Segundo Hymes (1992) é o uso adequado da língua em um determinado contexto social. 
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abrangente. Analisamos as variáveis linguísticas e extralinguísticas que podem 

influenciar neste processo, admitindo a aproximação entre a língua e o contexto social.  

Sabemos que a linguagem produzida por estudantes de língua estrangeira é de 

certa forma sistemática, valendo ressaltar a grande importância de se estudar a variação 

da interlíngua. Como os falantes nativos podem optar por formas linguísticas diferentes 

no aspecto formal, mas semelhantes no sentido, discentes de LE também apresentam 

variações. Notadamente, partimos de uma perspectiva variacionista para analisar a 

realização da lateral da língua espanhola por aprendizes brasileiros. 

Como professora de língua espanhola, escolhemos esse tema porque observamos 

que os estudantes brasileiros apresentam mais resistência em aprender alguns segmentos 

fonológicos, como os sons que não correspondem aos mesmos na sua língua materna, nos 

casos do /l/ e do /z/. Preferimos trabalhar com o /l/(mais precisamente na análise da 

realização de sua forma vocalizada), porque, em nossa opinião, é o segmento fonológico 

que os aprendizes têm maior dificuldade de interiorizar. Assim, nossas hipóteses foram:  

 O som da lateral em português pode exercer um fator não facilitador na realização 

da lateral em espanhol, uma vez que estes dois fonemas têm comportamentos 

distintos nas duas línguas. 

 Quanto maior o tempo de exposição à língua, menor seria o grau de variação na 

realização da lateral em espanhol pelos informantes brasileiros. No momento em 

que elaboramos a hipótese com relação ao tempo de exposição em um processo 

de acomodação linguística, idealizávamos que quanto maior o tempo exposto ao 

novo idioma, maior seria o grau de acomodação. Nossa escolha foi feita com base 

em diversas outras investigações na área, como Marques (2006), Pereyron (2008), 

Lucena e Alves (2010), Lima (2012) e Silva (2013). 

 Os estudantes brasileiros que têm consciência fonológica4, ou seja, que já 

estudaram a disciplina Fonética da Língua Espanhola, deveriam apresentar um 

grau menor de variação na realização da lateral em espanhol. Explicaremos com 

mais detalhes, o que vem a ser o termo consciência fonológica na Medologia: 

tema relacionado com os conhecimentos fonéticos que os alunos alcançaram.  

                                                           
4 Neste trabalho vamos utilizar o termo consciência fonológica como sinônimo de instrução explícita.  
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Diante do exposto, nossos objetivos foram: mostrar o caminho  percorrido 

pelos aprendizes brasileiros, gradualmente, começando pela dependência ostensiva 

da língua portuguesa, até chegar a uma aproximação mais efetiva do idioma 

espanhol;  analisar e interpretar a influência da interlíngua durante o processo de 

aprendizagem da língua espanhola por parte dos aprendizes brasileiros. 

A partir destas elucidações, dividimos o estudo em cinco capítulos que comportam 

e orientam as leituras, as análises, enfim, o engendramento desta tese. Reservamos para 

o primeiro capítulo o estudo da origem histórica da lateral /l/, como se deu sua passagem 

do latim ao português e ao espanhol. A seguir, tecemos comentários sobre o inventário 

fonético do português e do espanhol.  

Para o segundo e terceiro capítulos, julgamos pertinente uma descrição dos 

pilares teóricos que subsidiaram as análises e encaminharam os dados obtidos. Preferimos 

partir dos estudos sobre Línguas próximas, Interlíngua e Sociolinguística/ Teoria da 

Variação, respectivamente. Apresentamos, em cada um, estudos que envolvem pesquisas 

sobre interlíngua na perspectiva variacionista associada à aquisição de línguas 

estrangeiras e com a lateral, com a intenção de que as reflexões fossem devidamente 

justificadas.  

No quarto capítulo, abordamos os procedimentos metodológicos que permitiram 

a realização deste estudo, descrevendo como foi feita a coleta de dados e apresentando as 

variáveis linguísticas e extralinguísticas selecionadas e as hipóteses formadas. Vale 

ressaltar que explicamos o funcionamento do nosso instrumento de análise dos dados 

quantitativos, que foi o programa GoldVarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE & SMITH, 

2005). 

Com referência ao quinto capítulo, analisamos e discutimos os dados coletados 

e a frequência da realização da lateral em espanhol na interlíngua dos alunos brasileiros, 

com base nas variáveis selecionadas pelo Goldvarb X. Também fizemos uma reflexão 

sobre a prática pedagógica, enfocando o ensino de língua e de questões fonéticas do 

espanhol para alunos brasileiros. Apresentamos, ainda, as considerações finais sobre o 

nosso estudo, as referências bibliográficas e alguns apêndices. 
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1 PERSPECTIVA HISTÓRICA DA LATERAL  

 

1.1 Do latim ao português brasileiro e ao espanhol 

 

Segundo Williams (2001, p.15), é de conhecimento comum que a língua 

portuguesa é originária do latim, entretanto, cabe destacar que este último idioma, 

naturalmente dividiu-se em duas vertentes: o latim clássico e o vulgar. O primeiro era 

cultivado pela classe dominante da época e se tornou cada vez mais estático, pela forma 

como era usado na educação e na cultura de um ciclo fechado de pessoas. O segundo era 

a língua do povo, sujeita à dinâmica da liberdade que só o caráter popular poderia trazer-

lhe. A expansão do vasto Império Romano deu ainda mais diversidade à referida variação 

e propiciou o desenvolvimento das chamadas línguas neolatinas ou românicas, dentre 

estas, o português e o espanhol. 

Williams (op.cit.) afirma que o processo de diferenciação do latim vulgar, de uma 

região para outra, resultou na formação de diversas línguas, tendo como causa, 

provavelmente, o relativo isolamento geográfico de grupos entre si, o desenvolvimento 

de unidades políticas separadas, a variação cultural e circunstâncias educacionais, o 

período de romanização, as diferenças dialetais na língua dos colonos itálicos, as línguas 

originais e as línguas subsequentes. 

 

1.2 Do latim ao português brasileiro 

 

Detendo-se à língua portuguesa, de acordo com Williams (2001, p.27), os mais 

antigos documentos em português datam do século XII e marcam o início histórico do 

português arcaico. Em quatrocentos anos de desenvolvimento, tal idioma sofreu muitas 

modificações e tornou-se mais estável por volta do fim do século XVI, quando a maior 

parte das características distintivas do português arcaico havia desaparecido. Entretanto, 

de lá até aqui, muito foi modificado, sobretudo no português brasileiro, que obteve, além 

das influências acima relatadas, contato com línguas indígenas e africanos, entre outros. 

Ainda de acordo com Williams (op.cit.), o som lateral /l/ é um dos que obteve 

modificação no decorrer de seu desenvolvimento e passagem do latim para o português. 
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Esta lateral, mais especificamente a que é usada em coda silábica, teve sua origem pelo 

fenômeno da apócope das vogais /e/ e /i/ finais. Palavras como male, fidele e melle,do 

latim, se transformaram em mal, fiel e mel em português, depois de perderem a vogal 

final.  

Durante o processo de consolidação do português, observam-se vários fenômenos 

que chamam a atenção no tocante às mudanças experimentadas por esta língua, através 

dos tempos, como visto anteriormente. Estes fenômenos se dão em todas as áreas da 

língua: no léxico, na morfologia, sintaxe, etc. Neste trabalho, entretanto, convém abordar 

a parte fonética destas mudanças. Os chamados metaplasmos são modificações fonéticas 

ocorridas na língua e acontecem por mecanismos de permuta, queda, contração ou crase, 

acréscimo, transformação ou transposição. O metaplasmo por permuta consiste na 

substituição de um som por outro. Segundo Masip (2003p. 70), este fenômeno ocorre pelo 

princípio de economia linguística ou lei do menor esforço.  

Como caso de metaplasmo por permuta, percebe-se a pronúncia vocalizada da 

lateral /l/ pós-vocálica, já que este fonema foi substituído pelo glide /w/ na maior parte do 

território brasileiro. Como podemos observar, há duas principais realizações do fonema 

na posição de coda silábica: no sul do Brasil [ƚ], e uma variante vocalizada [w], usada na 

maior parte do país, como no Nordeste, de onde se originam os informantes da nossa 

pesquisa. É importante salientar que o fenômeno da vocalização não é um processo novo 

dentro da língua. A transformação do /l/ em /w/ é algo relativamente comum nas línguas, 

principalmente nas românicas. De acordo com Pinho e Margoti (2010, p. 70), já no latim 

vulgar ocorreu a passagem do /l/ para /w/ como se pode atestar nos vocábulos poupar (de 

palpare) e outro (de alterum). 

 Vale ressaltar que, segundo Malmberg (1954, p. 81), o referido fenômeno não é 

exclusividade da língua portuguesa, visto que já foi observado em outras, como o francês, 

alemão e inglês. Esta tendência, de acordo com este autor, faz parte do desenvolvimento 

natural das transformações fonéticas das línguas. Esta afirmação leva a crer que em breve 

poderá haver a substituição da variante velarizada pela vocalizada, tendência que é 

reforçada pelos estudos de Faraco (2007), que apontam na fala dos mais jovens a 

predominância da vocalização da lateral. 

Segundo Pinho e Margoti (2010), de certa forma, a preservação da lateral alveolar 

na região sul do Brasil pode estar ligada, em parte, aos contatos linguísticos com o 

espanhol em áreas fronteiriças – ver estudos de Espiga (2001), entre outros, relativos ao 

português dos Campos Neutrais (Chuí e Santa Vitória do Palmar) – e com as línguas de 
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imigrantes, principalmente dos italianos e alemães. Entretanto, como já foi mencionado, 

a maioria dos brasileiros faz uso da pronúncia vocalizada da referida lateral. Assim, de 

acordo com Sá (2006, p.5), dialetal e genericamente falando, a variante velarizada é 

própria do português de Portugal, ao passo que a variante vocalizada é uma marca do 

português falado no Brasil.  

 

1.3 Do latim ao espanhol 

 

O latim começou a ser usado no território onde hoje está localizada a Espanha, 

antiga Hispania, por volta de 218 a.C, como resultado de sua paulatina incorporação ao 

Império Romano. Segundo Penny (2007), a latinização ocorreu voluntariamente, num 

processo rápido, em áreas do leste e sul, e mais lento no centro, oeste e norte, não 

chegando a completar-se na região do País Basco.  

O latim falado na Espanha não era homogêneo, tampouco era igual ao latim falado 

em outras regiões dominadas pelos romanos. Segundo Penny (op.cit.), o ritmo de 

latinização do território espanhol se deu de forma lenta provavelmente pela distância 

geográfica entre as localidades e centros de comércio mais desenvolvidos, dificuldade de 

ligação por estradas e até o estreito contato ou não com a Itália central. Desta forma, é de 

fácil inferência que o latim falado nas áreas remotas e menos desenvolvidas fosse distante 

da forma mais comum falada nas cidades orientais e meridionais. É exatamente nesta 

região, ao norte da província atual de Burgos, área muito afastada dos centros econômicos 

da época, tardiamente latinizada, onde estão as raízes do espanhol. 

Segundo Pidal (1995, p. 2), dentre a variedade de dialetos falados na antiga 

Hispania romana, o castelhano, por ser instrumento de uma literatura considerada mais 

importante que a de outras regiões da Espanha, e também por ter absorvido modalidades 

românicas principais como o leonês e o narro-aragonês, recebe com frequência o nome 

de língua espanhola. Sendo assim, esta variante românica obteve maior difusão e foi 

largamente propagada na América espanhola. 

Como ocorreu no português, as diversas mudanças realizadas no espanhol, ao 

longo do tempo, incidiram em todas as áreas desta língua. Contudo, como já 

mencionamos, abordaremos apenas o desenvolvimento e a consolidação da consoante 

lateral /l/, sobretudo em coda silábica. Assim, Masip (2003, p.59) afirma que a consoante 

final de som lateral /l/ originou-se da apócope das vogais finais e e i, em palavras como 

male, fidele, que perderam suas vogais ao final e deixaram a lateral /l/ como último 
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fonema. Segundo o autor, as consoantes finais em latim, durante o processo de 

desenvolvimento da língua espanhola, se perderam, entretanto o r e o l configuram 

exceção, pois se conservaram, sobretudo a lateral, que está presente em monossílabos 

como fel e mel, que vieram de kiel e miel, respectivamente. 

 Diferentemente do que ocorre no português do Brasil, o espanhol conserva até os 

dias atuais a realização da referida lateral final em sua apresentação alveolar, ou seja, 

assemelhando-se à pronúncia plena da lateral, principalmente quando a próxima palavra 

inicia-se com vogal. Pidal (1995, p.92) afirma que este som consonantal alveolar, em 

espanhol, permanece o mesmo realizado em latim clássico e vulgar.  

Observamos que o som da lateral final /l/ conservou-se igual ao latim, no 

português de Portugal e em espanhol /ƚ/, entretanto, no português falado na maior parte 

do território brasileiro, houve uma mudança para o som de semivogal /w/, ou seja, o /l/ 

em coda silábica transforma-se em uma semivogal [w], formando, muitas vezes, um 

ditongo com a vogal do núcleo da sílaba. A seguir, elaboramos um quadro para 

demonstrar essa transformação nas variantes portuguesa e brasileira e em espanhol. 

 

Quadro I - Realização do som da lateral /l/ em coda silábica 

 

IDIOMA SOM DA LATERAL /I/ 

FINAL 

PALAVRAS QUE 

USAM O /l/ FINAL 

 

Latim 

 

 

/l/ evoluiu para l em coda 

silábica (ƚ) 

 

 

- 

 

Português de Portugal 

 

 

/ ƚ/ 

 

Mel, fiel, abril 

 

Português do Brasil 

 

/w/ (predominante) 

/ ƚ/ (parte do sul do país) 

Mel, fiel, abril 

([mɛw], [fiɛw], [abɾiw]) 

 

 

Espanhol 

 

/ ƚ / 
Miel, fiel, abril 

([miel], [fiel], [aβɾ̞il]) 

 

Fonte: Da autora 
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Ao observarmos o quadro, percebemos que palavras como mal e mau (ou vil e 

viu) confundem-se numa mesma pronúncia: mau e viu. De acordo com Pinho e Margoti 

(2010, p.68), é possível afirmar que ocorre um processo de neutralização entre estes dois 

fonemas, quando eles aparecem em coda silábica. Contudo, na língua espanhola e na 

variedade da língua portuguesa, onde não se dá o fenômeno de vocalização da lateral, isto 

não ocorre. O fato é que se mantém o padrão herdado do latim vulgar, durante o processo 

de desenvolvimento das línguas românicas. 

 

1.5 Inventário fonético do português e do espanhol 

 A natureza dos estudos fonológicos foi delimitada na Europa, a partir de 1926, 

pelo grupo do Círculo Linguístico de Praga, sob a orientação de mestres como 

N.S.Trubetzkoy e Jakobson. Fundamentando-se nos pressupostos saussureanos, o grupo 

de Praga distingue os termos fonologia e fonética, restringindo o termo fonologia à 

ciência geral dos sons da fala e o vocábulo fonética, ao estudo da realização concreta 

destes sons. Contudo, diferentemente das premissas de Saussure, a fonologia definida 

pelo Círculo de Praga não se circunscreveu no âmbito sincrônico, passando o grupo a 

percebê-la, como estudo dos sons que constituem palavras com função gramatical, e não 

como “meros produtos de física acústica e fisiologia articulatória” (CÂMARA JR., 2008, 

p. 16). 

Cada língua, então, possui um sistema sonoro único e, por mais que algumas 

línguas apresentem sistemas sonoros similares, como é o caso do português e do espanhol, 

alguns sons são encontrados apenas em uma delas. É o caso do fonema fricativo alveolar 

sonoro /z/, encontrado no sistema fonético português, mas não no espanhol, como 

podemos observar nos quadros abaixo: 

Quadro II – Sistema fonológico português 
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Quadro III – Sistema fonológico espanhol 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa particularidade tende a fazer o hispanofalante desvozear a fricativa alveolar 

ao pronunciar vocábulos como: zebu, exame e mesada em português, uma vez que este 

fonema não faz parte de seu sistema fonológico. 

Outra diferença marcante entre os sistemas fonológicos português e espanhol é a 

realização da lateral em coda silábica. No português brasileiro é comum a vocalização da 

lateral em posição final de sílaba, onde temos, nesse caso, segundo Silva (2008, p. 39), 

um segmento com as características articulatórias de uma vogal do tipo [u] que é 

transcrito como [w], como em: [saw] e [sawta], sal e salta, respectivamente. 

 No espanhol, a lateral pode receber diversos traços, a depender do contexto 

seguinte, tornando-se amplamente variada. Dessa forma, em final de sílaba, assimila o 

ponto de articulação da consoante seguinte em contextos anteriores aos segmentos 

interdental, dental e palatal. Este processo pode ser observado a seguir: 
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Quadro IV - Conjunto das assimilações em espanhol  

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Rios, 1993. 

No quadro abaixo, organizado por Sá (2006), observamos as diferenças de 

realização da lateral em coda silábica, que marcam as línguas em questão. Assim, no 

português brasileiro, podemos perceber que a não vocalização da lateral em final de 

sílaba, apareceu apenas em algumas regiões determinadas, enquanto que, no espanhol, 

temos predominância da velarização da lateral. 

Quadro V - Diferenças de realização da lateral em coda silábica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Sá, 2006.  
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Cabe ressaltar que nossa investigação parte justamente da problemática citada 

acima. No nosso caso, como os informantes são nordestinos (veremos seu perfil com 

maiores detalhes na Metodologia), notamos que ainda é mais acentuada a interferência da 

língua materna, já que na variedade da língua portuguesa usada na região, a lateral é 

realizada de forma vocalizada. Assim, os aprendizes de língua espanhola tendem a utilizar 

sua LM como modelo, principalmente no nível básico.  
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO/APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS 

PRÓXIMAS  

 

Para compreender melhor esse estudo, onde analisamos a produção fonêmica na 

interlíngua dos alunos brasileiros aprendizes de língua espanhola, abordaremos 

teorias/concepções que fundamentam nossa pesquisa. Discutiremos questões 

relacionadas à aquisição/aprendizagem de língua estrangeira e materna, às línguas 

próximas e aos modelos de análise: Análise Contrastiva e Interlíngua. Também teceremos 

considerações sobre algumas pesquisas relacionadas à interlíngua de estudantes 

brasileiros no ensino de espanhol, que nos serviram de apoio na elaboração da tese.  

 

2.1 Línguas próximas 

A ciência que se ocupa do estudo contrastivo de línguas é a Linguística 

Contrastiva (LC). Fisiak (1981, p. 56) afirma que a LC é uma subdisciplina da Linguística 

Aplicada relacionada com a descrição de duas ou mais línguas para determinar tanto as 

diferenças quanto as semelhanças. Tem como objetivo contrastar os dois sistemas, para 

prever as áreas nas que os estudantes terão maior dificuldade no processo de 

aprendizagem, ou seja, considera as características conflitivas de duas línguas, tanto se 

estão geneticamente relacionadas como se não. A Linguística Contrastiva limita com 

várias correntes das ciências da língua. Destacam-se principalmente três linhas da 

linguística que facilmente interferem com a LC: a tipologia, a tradutologia e a didática, 

pelo que é complicado muitas vezes estabelecer fronteiras entre estes campos de pesquisa.  

Segundo Durão (2004, p.3), a LC se interessa pelos efeitos que as diferenças e 

semelhanças existentes na estrutura da LM produzem na aprendizagem de uma LE, como 

já mencionamos. A autora afirma que a LC tem duas versões, a LC teórica, que opera 

com o conceito de Universais Linguísticos, tem o propósito de oferecer condições para 

una reflexão sobre como cada categoria universal funciona, em cada língua em questão, 

e a LC prática, que tem por meta a realização de contrastes linguísticos, em um eixo 

sincrônico, com a finalidade de facilitar o processo de ensino-aprendizagem de línguas.  

Como trabalhamos com línguas que mantêm laços gramaticais, com uma relação 

histórica, é relevante recorrer aos modelos metodológicos da Linguística Contrastiva, 

com o objetivo de que nos auxiliem na busca e compreensão dos dados que devem ser 
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investigados e analisados. Como também na tarefa de encontrar possíveis soluções para 

as dificuldades que surgem no ensino da língua espanhola para brasileiros. Mais adiante, 

discutiremos com mais precisão os princípios epistemológicos e analíticos que 

fundamentam os estudos concernentes à Análise Contrastiva. Corder (1986, p. 5) destaca 

a importância da LC para o ensino:  

 

the major contribution of the linguistic to language teaching was seen 

as an intensive contrastive study of the systems of the second language 

and the mother tongue of the learner; out of this  would come an 

inventory of the areas of difficulty which the learner would encounter 

and the value of this inventory would be to direct the teacher’s 

attention to these areas so that he might devote especial care and 

emphasis in his teaching to the overcoming, or even  avoiding, of these 

predicted difficulties. 5  

 

Estamos de acordo com Corder, quando afirma que os estudos contrastivos entre 

a LM e a LE podem contribuir para o ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, na 

medida em que servem de ferramenta para diagnosticar os principais problemas que os 

estudantes podem ter ao estudar um novo idioma. Também servem de apoio aos 

professores em seu desejo de ajudar os alunos a superar tais dificuldades.  

Em conclusão, a LC pode contribuir com o professor de idiomas na compreensão 

dos processos que afetam o ensino, de modo que possa submeter sua prática a uma crítica 

constante. Por sua natureza metodológica, não tem limites claros e definidos, de modo 

que pode dialogar com outras áreas do conhecimento, como já mencionamos. Por tudo 

isso, até os dias atuais existem discussões sobre seu objeto de estudo, seus objetivos e 

suas metas, já que ainda se apresenta como uma área muito nova, o que não impediu que 

se desenvolvessem estudos sobre práticas discursivas orais e escritas.  

Nesse contexto, o estudo de línguas próximas é importante para nossa pesquisa, 

na medida em que vamos trabalhar com um segmento fonético que apresenta diferenças 

                                                           
5 A maior contribuição da linguística para o ensino da linguagem foi visto como um intenso contraste de 

estudo dos sistemas de uma segunda língua e da língua materna do aprendiz; fora disso viria um inventário 

dessas áreas de dificuldade que o aprendiz teria que encontrar e o valor desse inventário que seria para 

direcionar a atenção do professor para essas áreas que ele poderia ter especial cuidado e enfatizar no futuro 

ensino, ou então evitar, essas previstas dificuldades.     
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marcadas entre o espanhol e o português. Provavelmente, as peculiaridades deste 

segmento nos dois idiomas podem dificultar o processo de aprendizagem.  

A distância linguística entre línguas de contato, segundo Sinner (2005), é um fator 

decisivo no desenvolvimento de estudos sobre acomodação linguística. Uma maior 

proximidade linguística permite uma melhor compreensão e uma aprendizagem mais 

rápida e mais sólida da LE. Contudo, tal semelhança pode provocar interferência 

linguística e a origem comum das línguas em contato.  

Em muitos aspectos, a semelhança entre as duas línguas ajuda, didaticamente, à 

aprendizagem nos primeiros níveis. Nesse período é mais fácil para o aprendiz associar 

as regras de sua LM com aquelas do idioma que pretende aprender. Contudo, é necessário 

ter em mente que essa aproximação, deve ser pouco a pouco eliminada pelo professor, 

pois, caso contrário, os aprendizes continuarão com dificuldades em interiorizar as 

particularidades do novo sistema linguístico. Para amenizar este problema, os lusofalantes 

e hispanofalantes que estão aprendendo o novo idioma devem se conscientizar de suas 

diferenças. 

De acordo com Cruz (2004, p. 11), o falante de português, que não tem um estudo 

sistemático de espanhol, geralmente apresenta a tendência a formular regras de forma 

implícita. Toma atitudes assim para comunicar-se, fazendo uso de expressões, vocábulos 

e estruturas da sua língua materna com a inserção de características da língua espanhola, 

principalmente sufixos como /on/, características fonéticas como /s/ e ditongação 

frequente. Além de realizar inferências com respeito ao léxico, que parte das semelhanças 

entre os vocábulos dos dois idiomas e, por isso, encontra-se, em diversas situações, com 

as ciladas dos falsos cognatos, denominados “falsos amigos”. 

Hispanofalantes que entram em contato com o português brasileiro, a princípio, 

podem compreender o novo idioma, sem muita dificuldade, devido às semelhanças já 

citadas. Contudo, quando começam a aprender as particularidades do português falado no 

Brasil, percebem que existem realizações fonéticas não coincidentes com o espanhol, que 

podem inclusive, mudar o significado do vocábulo.  

Neste sentido, de acordo com Almeida Filho (2001), uma percepção frequente e 

incômoda dos aprendizes hispânicos de língua portuguesa é a de que estão falando ou 

escrevendo errado a própria língua, ao tentar falar e escrever na língua-alvo, nos primeiros 
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estágios. Essa impressão transparece na prática comum entre falantes e aprendizes, na 

brincadeira de que português é espanhol mal falado e vice-versa.  

Desde meados de 1940, começou-se a publicar grande quantidade de estudos 

contrastivos com o objetivo de facilitar o trabalho dos sujeitos que estão diretamente 

implicados no processo de ensino-aprendizagem de uma LE, ou seja, professor e aluno. 

Neste contexto, o modelo de investigação da teoria da Análise Contrastiva surge como 

um marco metodológico que se inicia com os estudos dos professores da Universidade de 

Michigan: Fries (1945), Teaching and Learning English as a Second Language e Lado 

(1957), Linguistics Across Cultures. Para estes autores, a Análise Contrastiva entre a LM 

e a LE é imprescindível, já que é a única forma de estudar quais serão as dificuldades do 

aluno ao aprender uma LE.  

A partir disso, desenvolveram-se pesquisas com relação à comparação dos 

sistemas linguísticos da LM e da LE, com o objetivo de demonstrar quais eram as 

diferenças e as semelhanças entre as duas línguas. No final de 1960 surge a Análise de 

Erros com a publicação de The significance of Learning Errors de Corder (1967), 

inspirado nos postulados da sintaxe generativa de Chomsky. Este modelo que se 

converteu no enlace entre a AC e os estudos de Interlíngua (IL), não tem como ponto de 

partida a gramática, mas um corpus de erros cometidos por um grupo de aprendizes 

tentando se expressar numa língua estrangeira. A seguir, explicaremos de forma mais 

detalhada, cada um desses modelos.  

2.2 Análise Contrastiva 

Segundo Gargallo (1993), a Análise Contrastiva mantém uma comparação 

sistemática entre uma língua materna e uma língua estrangeira, em todos os níveis de suas 

estruturas, tendo também a função de detectar as áreas de dificuldade na aprendizagem 

de idiomas, propondo ações metodológicas com a finalidade de facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem. É evidente que a meta da AC consiste em construir uma gramática 

contrastiva, que possa estabelecer uma hierarquia de dificuldade e elaborar materiais de 

ensino capazes de evitar erros, algo que inicialmente foi considerado extremamente 

negativo e que, posteriormente, passou a ser natural em qualquer processo de 

aprendizagem. 
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O objetivo era predizer os erros e explicar o motivo pelo qual se cometiam, assim 

como construir provas de avaliação adequadas para valorizar a competência adquirida 

pelo aluno e traçar uma programação exaustiva do material utilizado na sala de aula. Fries 

(1945, p. 9) afirma: “The most effective materials are those that are based upon a scientific 

description of the language to be learned, carefully compared with a parallel description 

of the native language of the learner”. 6 

 Nesse panorama histórico, é importante destacar o estruturalismo/ 

distribucionalismo norteamericanos, de Bloomfield, e sua obra pinoneira, Language 

(1933). Este autor colocou a linguagem em um nível de observação puramente objetivo, 

das formas linguísticas, da mesma maneira que os behavioristas tentaram fazer com as 

ações humanas. Essa teoria influenciou a AC, já que Fries (1945) desenvolveu sua teoria 

estrutural funcional a partir das ideias bloomfieldianas e buscou na psicologia 

behaviorista a explicação para a aprendizagem de línguas. O behaviorismo teve muita 

influência sobre a Linguística e, durante muitas décadas, serviu de base para o ensino de 

línguas estrangeiras. Entre seus pressupostos, está a afirmação de que se adquirem os 

conhecimentos através das experiências vividas ou de que a aprendizagem se dá por meio 

de repetidas exposições que há no entorno (estímulos), de forma que os indivíduos 

respondem imitando-os e associando-os com outras informações. Através de tais 

imitações, provocam retroalimentação positiva ou negativa, convertendo- as em hábitos. 

Os paradigmas têm que ser exageradamente aprendidos ou reiterados, até convertê-los 

em hábitos inconscientes, sem levar em consideração o significado, o que seria, desde o 

ponto de vista atual, uma de suas grandes deficiências.  

Além disso, na Análise Contrastiva se considerava que as diferenças entre a LM 

e a LE que se aprende acarretavam dificuldades, na medida em que a LM podia interferir 

na LE. Destacam que a distância entre ambas as línguas e a interferência são os fatores 

responsáveis pelos erros produzidos na aprendizagem de uma LE. Assim, a análise 

contrastiva entre as duas línguas é imprescindível, já que é a única forma de pesquisar 

quais serão as dificuldades do aluno ao aprender o novo idioma. De acordo com James 

(1980, p. 66), o ensino contrastivo implica na apresentação simultânea das estruturas do 

sistema linguístico da língua meta, contrastada com seus correspondentes na língua 

                                                           
6 Os materiais mais efetivos são aqueles que são baseados numa descrição científica da linguagem que vai 

ser aprendida, cuidadosamente comparada com uma descrição paralela da linguagem nativa do aprendiz. 
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nativa. Na seguinte citação, Lado (1957, p. 2) nos ilustra sobre a vantagem do contraste 

linguístico entre uma LM e uma LE,  

 

we assume that the student who comes in contact with a foreign 

language will find some features of it quite easy and others extremely 

difficult. Those elements that are similar to his native language will be 

simple for him, and those elements that are different will be difficult. 

The teacher who has made a comparison of the foreign language with 

the native language of the students will know better what the real 

learning problems are and can better provide for teaching them. 7 

 

Concordamos com esse autor, quando afirma que um aluno que aprende uma 

língua estrangeira já tem em sua mente estruturas gramaticais de sua língua materna. O 

estudante tem conhecimentos prévios e tende, portanto, a estabelecer parâmetros de 

comparação e relação entre as duas línguas, às vezes com êxito, outras não. O aprendiz 

brasileiro, embora nunca tenha estudado espanhol, possui uma grande capacidade 

potencial, já que existem muitas experiências similares entre as duas línguas. Nesse 

contexto, também concordamos com Lado (op.cit.), quando afirma que é importante 

conhecer a estrutura da LM para atuar de um modo mais eficiente quando se ensina uma 

LE.  

A partir de 1960, começaram as primeiras críticas com relação à AC, devido às 

suas dificuldades e por sua falta de fundamentos teóricos. As publicações comparativas 

entraram em decadência ao não levarem em consideração fatores que são relevantes 

como, por exemplo, o fato de que nem todos os erros que se produzem na aprendizagem 

de uma língua estrangeira se devem à interferência da LM. Além disso, em algumas áreas 

nas que se previa que se cometeria um erro, este não se apresentava e, contudo, em outras 

áreas onde o erro não era previsível, se manifestava. Por outro lado, há erros que se 

repetiam em grupos de alunos de línguas maternas diferentes e só se levava em 

                                                           
7 Assumimos que o estudante que tem o contato com a língua estrangeira achará alguns traços muito fáceis 

e outros bastante difíceis. Aqueles elementos semelhantes à sua língua nativa serão fáceis para ele, e aqueles 

elementos que são diferentes serão difíceis. O professor que compare a língua estrangeira com a língua 

nativa dos estudantes saberá mais os problemas reais da aprendizagem e providenciará um melhor ensino 

deles.  
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consideração o conhecimento gramatical do aluno e não sua função comunicativa. Em 

resumo, obviamente, além da interferência, há outras causas que provocam o erro. 

Fernández (2005, p.15) destaca algumas críticas que recebeu a AC em 1970 que 

marcaram, de certa forma, sua decadência: as pesquisas empíricas levadas a cabo para 

validar a teoria demonstram que a interferência da LM não explica a maioria dos 

problemas dos aprendizes e as contribuições das novas correntes em linguística lançam 

críticas às diretrizes básicas da AC.  

Outro ponto criticado na análise contrastiva é o fato de não levar em consideração 

a criatividade do estudante, ou seja, não há um interesse pela expressão livre e espontânea 

do aprendiz. Por isso, as críticas ao estruturalismo defendem que o ensino da LE não pode 

centrar-se em atividades mecanicistas, já que deve ocupar-se da linguagem real.  

Embora a AC tenha sofrido muitas críticas, é importante reconhecer alguns de 

seus resultados. Foi o ponto de partida para o surgimento da Análise de Erros e os estudos 

atuais de Interlíngua. O aluno passa a ser o centro no processo de ensino/aprendizagem 

de línguas, já que adota um papel ativo, e o professor não é mais o personagem principal 

da sala de aula. 

2.3 O conceito de interferência 

Como mencionamos, na Análise Contrastiva se afirma que a principal barreira 

para a aprendizagem de uma língua estrangeira é a interferência do sistema da língua 

materna e que uma análise estrutural das duas línguas em questão produziria contrastes 

linguísticos entre elas. Dessa forma, o linguista poderia prever as dificuldades do 

aprendiz.  

Este conceito surge em 1950, como uma corrente de estudos linguísticos que se 

preocupa em apreender e compreender o fenômeno da interferência dentro do universo 

da aquisição linguística. É um processo segundo o qual o falante, ao tentar aprender uma 

LE, utiliza analogicamente os mecanismos estruturais e fonéticos de sua língua materna, 

para “dar forma” ao novo idioma que está aprendendo. Este fenômeno está relacionado 

com a incidência de elementos da língua materna, como traços fonéticos, sintáticos ou 

léxicos (neste caso do espanhol), na produção linguística de uma LE (do português). 

Quando um estudante lusofalante escreve ou fala, não se pode negar a interferência de 

estruturas do espanhol em seu discurso.  
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Nesse contexto, Cruz (2001) afirma que interferência atua na aprendizagem de 

espanhol por brasileiros, tanto nos frequentes empréstimos linguísticos quanto na 

morfossintaxe, causando alterações estruturais, algumas das quais podemos observar nos 

estágios de interlíngua.   

Em sua importante obra Languages in Contact, Weinreich (1953) também 

abordou o conceito de interferência e a definiu como os desvios da norma que aparece no 

discurso dos estudantes de um novo idioma, devido ao seu conhecimento de mais de una 

língua. Weinreich (op.cit.) acreditava que a língua materna incide na língua-alvo, durante 

todo o processo de aprendizagem.  

Já Brown (1973) afirma que a transferência é um termo geral, que descreve a 

existência de conhecimento prévio para uma aprendizagem subsequente. A transferência 

positiva ocorre quando o conhecimento prévio beneficia a tarefa de aprender, ou seja, um 

item prévio é corretamente aplicado ao atual conteúdo. Por outro lado, a transferência 

negativa ocorre quando o conhecimento prévio dificulta o progresso de aprendizagem do 

novo idioma. Esse tipo de transferência é denominada de interferência, na qual o assunto 

anteriormente aprendido interfere no próximo, um item prévio é inadequadamente 

transferido ou associado a um item a ser aprendido.  

Segundo Lado (1957), muitas deformações linguísticas que se escutam entre 

pessoas que falam duas línguas correspondem a diferenças existentes entre os idiomas em 

questão. Assim, a aprendizagem se encontra vinculada à interferência da língua materna, 

que ocorre com frequência nos primeiros níveis da aprendizagem. Neste âmbito, podemos 

destacar que as dificuldades ou facilidades de aprender uma língua são consequências 

diretas ou indiretas das diferenças ou das semelhanças que existam entre a LM e a LE. 

Caso haja semelhanças, o aprendiz pode transferir as estruturas linguísticas e padrões 

culturais de sua LM ao interagir com os falantes nativos da LE.  

Nesse contexto, Kellerman (1978, p.87) redefine o fenômeno da interferência 

como uma atividade criativa, entendendo-a como a ação de mecanismos automáticos e 

remetendo ao sujeito aprendiz a maior parte da responsabilidade de transferir ou não 

elementos de sua LM à LE. É interessante a ideia de que o estudante deve se conscientizar 

de seu papel ativo no processo de aprendizagem, e não atribuir à interferência todas as 

dificuldades.  
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Para Mclaughin (1987, p.46), a interferência é uma estratégia de comunicação que 

se usa quando os conhecimentos da LE são insuficientes para elaborar enunciados e se 

manifesta como um mecanismo que leva o aprendiz a refletir sobre o que fazer, para 

elaborar suas mensagens na língua meta.  

Semino (2007, p.52) define interferência como qualquer alteração sofrida por uma 

língua, em função da influência de outra sobre ela. Em outras palavras, a mistura de 

códigos e a alternância deles configuram a interferência. 

De acordo com Mackey (1976) são necessários os seguintes critérios, para quea 

interferência se configure:  

1) Identificar o elemento estrangeiro que o locutor introduziu no seu discurso;  

2) Fazer uma análise deste elemento, como forma de captar se houve 

apropriação ou adaptação;  

3) Verificar como os elementos da LE substituem os da LM.  

 

Segundo o autor, as interferências podem ser de ordem cultural, semântica, 

lexical, gramatical ou fonológica. Nesse âmbito, é válido ressaltar que a interferência 

interlinguística, fenômeno inevitável durante o processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira, pode ter suas origens na língua materna ou na língua meta. Assim, temos a 

interferência interlinguística e a intralinguística.  

De acordo com Durão (2004, p.81), na interferência interlinguística a língua nativa 

é a responsável pelos erros na produção linguística, ou seja, os erros são o produto da 

interferência da língua materna. Neste caso, os alunos usam elementos da LM na LE, 

devido a algumas razões, como por exemplo: a semelhança fonológica ou ortográfica; a 

extensão pela analogia; a falta de habilidade para diferenciar aspectos gramaticais da LE 

com relação aos do da LM e o uso de estrangeirismos. 

Na interferência intralinguística, a língua que se está aprendendo é responsável 

pelos erros cometidos na produção linguística, os quais explicam o conflito interno das 

regras de uma língua estrangeira. Esta interferência indica as dificuldades com relação às 

regras da LE, de forma que os alunos geralmente cometem erros que dificultam sua 

classificação, como destaca López Alonso e Seré (2002, p. 22):  
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La clasificación de errores intralinguales es interesante, pero no es fácil 

analizarlos; se trata de una propuesta de carácter descriptivo y no siempre 

es posible localizarlo y caracterizar ese error. El intento de llegar a esa 

conclusión, refleja, sin duda, un alto nivel de reflexión.8 

 

 A interferência acompanha os estudantes nas diferentes etapas da aprendizagem 

de uma LE e é constante em todas as áreas linguísticas. Cabe lembrar que algumas 

variáveis, tanto linguísticas como extralinguísticas (como poderemos observar na análise 

de dados do nosso estudo), como a idade, o processo, e o estado em que se encontra a 

aprendizagem, o conhecimento que possui o estudante de sua língua e/ou de outras 

línguas estrangeiras, são características individuais que podem influenciar no processo. 

Contudo, acreditamos que a semelhança linguística é mais importante que as diferenças 

durante o processo de aprendizagem, já que, quanto menor a distância linguística, maior 

uso fará o aluno da linguagem, dando-se assim uma maior interação.   

É importante destacar que o estudo da interferência vem crescendo, já que houve 

uma reformulação do conceito da influência da língua materna. Enquanto na teoria 

behaviorista a interferência era vista como a principal causa dos erros, na atualidade é 

considerada um recurso com o qual o aprendiz segue em direção ao desenvolvimento da 

interlíngua.  

Para Griffin (2005, p.172), a interferência da língua materna é uma estratégia de 

aprendizagem que usam os aprendizes de uma língua estrangeira, quando utilizam 

palavras, estruturas e fragmentos de discurso de seu próprio idioma, que podem lhes 

ajudar a criar hipóteses no processo de aprendizagem da língua meta.  

Gass (1996) afirma que a interferência faz parte do processo de aprendizagem de 

uma língua estrangeira, porém em nenhum momento motivada pela transposição, pura e 

simples, de estruturas da língua materna.  O autor vê a interferência como um processo 

cognitivo do qual participa de forma ativa o aprendiz. O que não deixa de ser uma 

consequência inevitável e natural no processo de aprendizagem de línguas. 

                                                           
8 A classificação dos erros intrelinguais é interessante, mas não é fácil de analizá-los; trata-se de uma 

proposta de caráter descritivo e não sempre é possível localizá-lo e caracterizar esse erro. A tentativa de 

chegar a essa conclusão, reflete, sem dúvida, um alto nível de reflexão.  
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Diante do exposto, é importante lembrar que a interferência no modelo de Análise 

Contrastiva teve que ser submetida a revisões, já que diversos estudos empíricos 

concluíram que a porcentagem de interferência interlinguística não era, de um ponto de 

vista quantitativo, suficiente para lhe outorgar o estatuto de única fonte dos desvios 

detectados. Sendo um fenômeno linguisticamente complexo, a interferência está longe de 

chegar a ser um consenso para os linguistas. Esse fenômeno ainda reserva descobertas, 

pois pouco se sabe sobre as leis responsáveis por sua formação e funcionamento. 

2.4 Considerações sobre aquisição/aprendizagem de línguas estrangeira e materna   

 O interesse pela aquisição-aprendizagem de línguas estrangeiras vem crescendo 

atualmente de forma significativa. Hoje, tanto os professores quanto os pesquisadores 

desejam entender as propriedades da produção linguística dos aprendizes. A opinião mais 

difundida é de que é necessário pesquisar os dois fenômenos, para poder compreender 

melhor o processo de aprendizagem de uma LE ou de uma segunda língua (L2), sobretudo 

quando se trata de uma pesquisa que envolve idiomas tão similares como o português e o 

espanhol.  

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer a questão terminológica, pois LE e L2 

não se referem sempre ao mesmo. Como afirma Gargallo (2004, p. 21), a L2 cumpre uma 

função social e institucional na comunidade linguística em que se aprende, enquanto a LE 

se estuda em um contexto no qual carece de função social e institucional. Griffin (2005, 

p.25) afirma que a L2 é uma língua que se aprende depois de uma primeira língua e isso 

ocorre quando o indivíduo reside num país onde se usa esta língua como instrumento de 

comunicação. Por um lado, a LE se refere a uma língua que também se estuda depois de 

estudar uma primeira formada, mas em outras condições de aprendizagem, geralmente 

com instrução formal, num país no qual não é adotada como idioma oficial. Na nossa 

pesquisa usaremos o termo língua estrangeira porque o consideramos mais apropriado à 

nossa realidade, já que analisamos a interlíngua de alunos que estudam num contexto 

formal e num país onde não se fala espanhol oficialmente. É importante ressaltar também 

que utilizaremos o termo língua materna para nos referir à língua nativa de cada indivíduo, 

enquanto que alguns autores usam o termo primeira língua (L1).  

  Quando começamos a estudar e a refletir com mais profundidade sobre como se 

aprende línguas estrangeiras, percebemos como é complexo o saber linguístico. Neste 

sentido, Liceras (1996, p. 19) afirma:  
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No podemos acercarnos al estudio de la adquisición del lenguaje no 

nativo sin tener en cuenta la problemática entorno a la que gira el 

estudio de la adquisición del lenguaje nativo porque, en principio, 

ambos fenómenos forman parte de uno más general, al que podríamos 

referirnos como adquisición del lenguaje. 9 

 

Concordamos com este autor quando afirma que não podemos negar que a LM 

exerce um papel crucial na aprendizagem de uma LE, principalmente quando analisamos 

línguas que têm raízes comuns, como é o caso na nossa pesquisa.  

Neste sentido, convém recordar alguns conceitos que são importantes no âmbito 

do ensino, entre eles, o de aprendizagem e o de aquisição. De acordo com Gargallo (2004, 

p.19), o primeiro é um processo voluntário e consciente que se desenvolve a partir da 

instrução formal nas aulas e resulta em um conhecimento explícito da língua como 

sistema, em outras palavras, corresponde à interiorização de um sistema linguístico e 

cultural por meio da reflexão sistemática e orientada de seus elementos. Por outro lado, a 

aquisição corresponde a um processo natural e inconsciente de interiorização de regras 

como consequência do uso social da linguagem com propósitos comunicativos e sem 

preocupação explícita pela forma. Consiste, em resumo, na interiorização de um sistema 

linguístico por meio da exposição linguística natural e sem instrução formal.  

Podemos dizer que a aquisição também ocorre no caso de estrangeiros que vão 

morar em outro país e interiorizam o funcionamento de seu idioma, sem apoio 

institucional, pela exposição natural à língua meta e pela interação com os falantes 

nativos. Já a aprendizagem se refere aos estrangeiros que em seu país de origem 

interiorizam o funcionamento do espanhol através da compreensão de um programa de 

instrução formal oferecido por uma determinada instituição escolar, como colégios, 

universidades, escolas de idiomas, entre outros. Neste sentido, é importante destacar que 

não é o mesmo aprender uma LE num país onde não se fala o idioma como língua nativa 

que aprender na própria pátria. No nosso caso, como analisaremos a interlíngua de 

estudantes brasileiros que estudam a língua espanhola no Brasil, possivelmente a 

                                                           
9 Não podemos nos aproximar do estudo da aquisição da linguagem não nativa sem levar em consideração 

a problemática com relação à aquisição da linguagem nativa porque, a princípio, ambos os fenômenos 

fazem parte de um mais geral, a que poderiamos nos referir como aquisição da linguagem. 
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interferência da língua materna se dará de forma mais intensa, o que não ocorreria se 

estivessem estudando num país de fala hispana. Neste último caso estariam aprendendo 

o idioma num ambiente que favoreceria sua prática com mais frequência e não apenas no 

horário das aulas.  

Quando analisamos as diferenças entre a aprendizagem de uma língua estrangeira 

e a aquisição de uma língua materna, devemos citar os estudos de Corder (1986, p. 6):  

The differences between the two are obvious but not for that reason is 

easy to explain: that the learning of the mother tongue is inevitable, 

whereas, alas, we all know that there is no such inevitability about the 

learning of a second language; that the learning of the mother tongue is 

part of the whole maturational process of the child, while learning a 

second language normally begins only after the maturational process is 

largely complete; that the infant starts with no overt language 

behaviour, while in the case of second language learner such behaviour, 

of course, exists; that the motivation (if we can properly use the term in 

the context) for learning a first language is quite different from that for 

learning a second language.10  

Corder esclarece algumas diferenças entre adquirir uma LM e aprender uma LE, 

a primeira faz parte da condição humana, enquanto que a segunda, muitas vezes, é uma 

escolha, como é o caso dos informantes brasileiros que formam o corpus de nosso 

trabalho. Além disso, os alunos de uma LE têm que acomodar seus conhecimentos novos 

aos que já têm de sua LM, e isto não é tão simples, principalmente quando se trata de 

línguas tão semelhantes.  

Assim, de acordo com Hahn (2010, p.16), a aprendizagem de uma LE é diferente 

da LM, já que os aprendizes adultos de língua estrangeira dificilmente alcançam a mesma 

competência nativa que uma criança ao aprender seu primeiro idioma e, de forma 

diferente, crianças nunca enfrentam o grau de dificuldade que os aprendizes de LE 

vivenciam. 

                                                           
10 As diferenças entre as duas são óbvias, mas não é por essa razão que é facil de explicar: a aprendizagem 

da LM é inevitável, enquanto que, nós sabemos que não há tal certeza sobre a aprendizagem de uma segunda 

língua; a aprendizagem da língua materna é parte do processo total de amadurecimento da criança, enquanto 

a aprendizagem de uma segunda língua normalmente começa apenas após o processo de amadurecimento 

estiver completo; a criança começa sem nenhum comportamento linguístico, enquanto que no caso do 

aprendiz de uma segunda língua tal comportamento, claro, existe; a motivação (se podemos usar 

apropriadamente esse termo nesse contexto) para aprender uma primeira língua é bem diferente da 

motivação para aprender uma segunda língua.  
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Neste sentido, Fernández (2005, p. 26) afirma que é evidente a influência da língua 

materna, sobretudo nos adultos, no processo de aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Provavelmente, a elaboração do novo sistema fonológico (interesse da nossa 

investigação) aconteça a partir da língua materna, embora as pesquisas ainda não tenham 

esclarecido como se dá esse processo. 

Acreditamos que a distinção entre a aquisição da LM e a aprendizagem da LE é 

mais notória quando se trata de elementos fonéticos do que outros aspectos da língua, já 

que cada uma possui um sistema fonológico próprio.  Assim, os aprendizes de LE têm 

que identificar e produzir novos sons no seu decurso de aprendizagem do novo idioma. 

Contudo, muitas vezes, isso não é tarefa fácil. Como poderemos observar na análise dos 

dados, alguns dos alunos brasileiros participantes da nossa pesquisa realizaram a lateral 

/l/ em espanhol de forma vocalizada, ou seja, da mesma maneira que realizam esse 

fonema na sua língua materna. 

Major (2004) ressalta que a aprendizagem dos sistemas fonéticos da LM e da LE 

ocorre de forma diferente. A criança tem como alvo os adultos que convivem com ela, 

enquanto que o aprendiz de uma LE não tem a certeza de um alvo, ou seja, a representação 

pode não ser a mesma da dos falantes nativos. O autor apresenta o exemplo de falantes 

nativos de português brasileiro que são aprendizes de inglês. As representações destes 

aprendizes podem ser do mesmo tipo se faz na sua língua materna. Estes falantes 

brasileiros poderiam, por exemplo, representar a palavra inglesa few, como [fil] assim 

como fariam em sua língua materna para uma forma percebida como [fiw]. Ainda assim, 

diz o autor, na fala, few poderia ser corretamente pronunciada como [fiu], seguindo a 

alternância vocálica que se dá na linguagem falada em português. De outro ponto de vista, 

mesmo tendo a representação correta para fill [fɪl], por exemplo, a forma que resulta na 

pronúncia pode não corresponder a do falante nativo.  

Com relação à aprendizagem de uma língua estrangeira, Almeida Filho retrata 

dois tipos de aprendizagem: a formal (a da escola) e a subconsciente:  

 

uma que busca o aprender consciente, monitorado, de regras 

formalizações, típicos da escola enquanto instituição 

controladora do saber, e outra que almeja a aquisição 

subconsciente quando o aprendiz se envolve em situações reais 
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de construir significados na interação com outros 

falantes/usuários dessa língua (ALMEIDA FILHO, 2002, p.12). 

 

Para o autor, na contemporaneidade, aprender uma língua estrangeira implica em 

aprender a significar nessa língua, ou seja, o aprendiz procura relacionar-se com outros 

em busca de novas experiências, relevantes para ele, com a função de engendrar novas 

compreensões. Ressalta o autor: “É crescer numa matriz de relações interativas na língua-

alvo que gradualmente se desestrangeiriza para quem a aprende”.  (ALMEIDA FILHO, 

2002, p.15). 

Franzoni (1992, p. 81) afirma que o processo de ensino-aprendizagem de uma 

língua estrangeira é uma forma de lidar com o alheio, pois se trata de um processo que 

envolve um conflito e toda uma riqueza de sentidos. Vale ressaltar que, neste processo, a 

língua é também um instrumento de comunicação, mas não apenas isso: quando 

aprendemos uma língua estrangeira, entramos em conflito ao nos envolver seriamente 

com o que nos é estranho. Franzoni (op. cit.) até acredita que paira certa angústia na 

incerteza de não se ter sua intenção clara pelo uso das novas estruturas, ou seja, na dúvida 

da adequação das expressões aprendidas e na negociação de sentidos. Para que o aprendiz 

possa transformar em seus os vocábulos de idiomas alheios, como também tudo o que 

acompanha a língua: a cultura, as tradições, etc., muitas vezes ele se vale de falantes 

nativos ou mais capacitados do que ele. 

Já a língua materna não é vista somente como aquela em que a criança foi 

alfabetizada, como registro oficial do país em questão, mas também como a língua do 

saber “do desejo do conforto e do bem-estar”. Essa língua que adquirimos de modo 

espontâneo, desde que nascemos, é a nossa origem (CORACINI, 2007, p.149). Nesse 

sentido, há ainda a questão dos saberes que acompanham o indivíduo que influenciam 

diretamente o processo de aprendizagem com toda sua bagagem cultural que o 

acompanha por toda a vida.  

Goettenaeur (2005) observou que, quando se começa a estudar uma língua 

estrangeira, utiliza-se o referencial da língua materna como apoio para o novo 

aprendizado. É necessário algum tempo para que tal apoio saia de circulação e dê lugar a 

um novo referencial. Assim, o vínculo com o seu próprio idioma, construído desde a 
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infância, é muito forte, por isso demanda certo tempo até o individuo conectar-se, de fato, 

com o novo idioma.   

2.4 Análise de Erros  

Diante das críticas relacionadas com a Análise Contrastiva, no final dos anos 60 

surge a Análises de Erros. É diferente da AC, no momento em que destaca que nem todos 

os erros de uma língua estrangeira se devem à interferência da língua materna e analisa a 

produção real dos estudantes. Além disso, neste modelo se afirma que os erros são muito 

importantes porque contribuem com informações valiosas para os professores e 

pesquisadores sobre como se está levando a cabo o processo de aprendizagem dos 

estudantes de uma língua estrangeira.  

Durão (2004, p.87) assegura que, no contexto de sala de aula de língua estrangeira, 

o erro deixou de ser um mal que se deveria evitar, para se converter em um conceito com 

perfis positivos. Concordamos com esta autora e acreditamos que os erros funcionam 

como dicas para que o professor identifique quais são as reais dificuldades dos alunos.  

Assim, o valor negativo atribuído aos erros mudou e passou a ser uma peça chave na 

aprendizagem de uma LE. Além disso, os erros são indispensáveis para o aprendiz, já que 

podem ser considerados como uma forma de comprovar hipóteses sobre o funcionamento 

da língua que se aprende.  

A Análise de Erros estabelece critérios para a sua correção. Explica a competência 

transitória dos aprendizes nas distintas etapas do processo de aprendizagem e possibilita 

a proposição de alternativas didáticas para facilitar tal processo. Este modelo não tomou 

o lugar da Análise Contrastiva, mas a melhorou, já que se complementam. Como afirma 

Gargallo (1993, p.67) esta teoria serve para comprovar as descobertas da AC. Contudo, 

os dois modelos têm um ponto de vista diferente com relação a alguns temas. Por 

exemplo, a AE considera o erro como algo positivo no processo de ensino- aprendizagem, 

já que revela as áreas onde os alunos podem ter possíveis problemas, ou seja, implanta 

uma espécie de graus de dificuldade. Assim como a AC, a AE é também considerada um 

marco no ensino de línguas estrangeiras, na medida em que esclarece prioridades, produz 

material e revisa o que já existe. Além disso, analisa os erros dos estudantes com o 

objetivo de resolver suas dificuldades.  
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Em resumo, na Análise de Erros já não se faz a comparação sistemática de duas 

línguas para diagnosticar os erros, nem estes se consideram já exclusivamente o resultado 

das diferenças entre a LM e a LE, mas o interesse se centra agora nas ações do estudante 

da língua estrangeira. Valoriza-se a aprendizagem da linguagem como uma atividade 

criativa, respaldada por uma tendência inata que possibilita deduzir as regras de uma 

língua a partir dos dados apresentados.  

O mais importante deste modelo é que a partir dele se passa a ter uma visão 

positiva do erro, pois antes havia uma tendência a considerá-lo como um obstáculo para 

a aprendizagem e, a partir da AE, os erros passaram a ter um caráter positivo. Como 

escreve Torijano (2004, p. 13) “Quienes así piensan, sin duda lo hacen porque están 

convencidos de que cometer errores puede realmente ser considerado como una parte 

esencial del aprendizaje, hasta el punto de concebirlo como síntoma del progreso”.  

Nesse contexto, os resultados de uma análise de erros têm a finalidade de efetuar 

e melhorar os procedimentos de ensino, a fim de que estes estejam em harmonia com as 

estratégias de aprendizagem do estudante e facilitem o desenvolvimento deste processo. 

Dado que o objetivo dos estudantes é conseguir desenvolver sua competência 

comunicativa em uma língua diferente da materna, é necessário tratar os erros de modo 

que a capacidade de produção e de compreensão dos alunos seja adequada ao contexto.  

 

 

2.5 Interlíngua 

Depois dos modelos de Análise Contrastiva (1945) e Análise de Erro (1967), 

surgem os estudos sobre Interlíngua (1972), na tentativa de estudar os diversos estágios 

de desenvolvimento linguístico-comunicativo dos aprendizes, no seu processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Quando se trata de Interlíngua, geralmente se faz referência ao modelo teórico 

que marca as etapas no processo de aprendizagem de uma língua objeto de estudo ou pode 

referir-se à língua em construção de grupos de estudantes que tem uma mesma língua 

materna. Podemos defini-la como o sistema linguístico do falante não nativo, numa 

determinada etapa do processo de aprendizagem, que se constrói de forma processual e 
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criativa, considerando os erros como amostra das estratégias de aprendizagem. É 

diferente tanto da língua nativa quanto da língua meta e se caracteriza por ter uma 

gramática pouco estável, em contínua mudança, constituída por um conjunto de regras da 

gramática da língua que se pretende aprender.  

Os estudos sobre interlíngua são múltiplos e as perspectivas muito amplas. Entre 

as linhas de pesquisa sobre este tema, podemos destacar três: a sociolinguística de Corder 

(1967), a linguística propriamente dita de Nemser (1971) e a psicolinguística de Selinker 

(1972).  

 Corder (1967, p.24) utiliza o termo dialeto idiosincrásico para se referir a um 

dialeto particular da língua meta. O autor defende, a partir de uma perspectiva 

sociolinguística, que esses dialetos são sistemas cujas gramáticas compartilham regras 

com outras gramáticas e tem regras próprias também. Esses dialetos têm como 

característica a instabilidade e a difícil interpretação por parte de sua produção. A variante 

usada pelos aprendizes de línguas estrangeiras seria um entre outros dialetos 

idiosincrásicos: neste conjunto se encontram a linguagem poética, a linguagem dos 

afásicos e a linguagem infantil. A linguagem dos aprendizes de línguas estrangeiras 

apresenta uma característica muito peculiar: sua instabilidade, o que faz que seja 

denominada também “dialeto transicional” ou “competência transitória”. As orações 

idiosincrásicas e as formadas, produzidas por esses aprendizes, são manifestações de uma 

gramática do dialeto transicional e não devem ser consideradas, simplesmente, desvios 

ou orações agramaticais.  

O termo “sistema aproximado” foi utilizado por Nemser (1971) para se referir a 

qualquer língua não nativa e a uma língua estrangeira de um adulto em particular. O autor 

considera que este sistema aproximado tem diferentes etapas de aprendizagem, que vão 

desde as primeiras tentativas de usar a língua meta, até os mais avançados e próximos a 

esta. Segundo o autor, o sistema linguístico aproximado tem estrutura gramatical e sons 

próprios, não corresponde à língua meta nem a língua materna, muda de maneira rápida 

e atípica, passando por sucessivos níveis de domínio. A regularidade dos problemas de 

percepção e produção de uma língua meta em estudo pelos alunos com um mesmo sistema 

de língua nativa proporciona, de acordo com Nemser (op.cit.), numerosas provas da 

existência de um sistema aproximado. Assim, as principais características do referido 

sistema são a transitoriedade e as mudanças estruturais frequentes.  
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Selinker (1972, p.28) consolida o termo interlíngua para referir-se ao sistema 

linguístico não nativo utilizado pelo aprendiz ao tentar expressar-se na língua meta nas 

várias etapas da aprendizagem. Postula a existência de uma estrutura psicológica latente 

no cérebro que é acionada no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira. Esse 

processo levará ao desenvolvimento linguístico derivado da tentativa do aluno de 

produzir o novo idioma. Em outras palavras, é um sistema intermediário entre a LM e a 

LE, é uma linguagem autônoma que o aluno utiliza para atingir seus objetivos 

comunicativos e é uma fase obrigatória na aprendizagem.  

Assim, Selinker (1972) considera que a análise da atuação participativa do 

aprendiz, quando o estudante tenta expressar os significados que ele já possui na língua 

que está aprendendo, possibilita o isolamento dos dados realmente relevantes à 

formulação de uma teoria psicolinguística da aprendizagem de línguas estrangeiras. De 

acordo com Selinker (op.cit.), as orações produzidas pelo aprendiz na língua meta, 

geralmente, não correspondem exatamente àquelas que seriam produzidas por falantes 

nativos dessa língua ao expressarem os mesmos significados. Por esse motivo, considera 

que o conjunto dessas orações constitui os únicos dados observáveis com base nos quais 

podemos formular predições teóricas. Ao afirmar as diferenças entre a produção do 

aprendiz e a do falante nativo na língua meta, o autor justifica a necessidade de assumir 

a existência de um sistema linguístico independente: a interlíngua.  

É importante destacar que o termo interlíngua é o mais usado para designar a 

língua dos falantes não nativos e será o termo que utilizaremos em nossa pesquisa. Neste 

contexto, Freeman e Long (1994, p. 60) contribuem também para esclarecer o termo: 

 

The concept of interlanguage (IL) might be understood if it is thought 

of as a continuum between the L1 and L2 along which all learners 

traverse. At any point along the continuum, the learners’ language is 

systematic, i.e. rule -governed, and common to all learners, any 

difference being explicable by differences in their learning 

experience.11 

                                                           
11 O conceito de interlíngua (IL) pode ser entendido se fosse pensado como um contínuo entre a L1 e L2 

pelo qual todos os aprendizes atravessam. Em qualquer ponto entre o contínuo, os aprendizes de idiomas é 

sistemático, por exemplo regra-governada, e comum para todos os aprendizes, nehuma diferença é 

explicada pelas diferenças na sua experiência de aprendizagem.  
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Concordamos com Freeman e Long (op.cit.) quando afirmam que a interlíngua é 

uma etapa entre a LM e a LE, que todos os estudantes de línguas estrangeiras atravessam. 

Sua análise tem por objetivo descrever a produção do estudante de LE e se converte no 

modelo principal para a pesquisa da aprendizagem de uma língua estrangeira. Há três 

conjuntos de dados que se devem analisar na pesquisa sobre IL: os enunciados produzidos 

pelo estudante em sua LM; os enunciados da interlíngua do estudante e os enunciados 

produzidos pelos nativos na língua meta.  

Por sua parte, Young e Preston (2000, p. 23) asseguram que a IL é uma língua 

instável, de variações erráticas que parecem escapar a qualquer tipo de regularidade, tanto 

linguística como sociolinguística ou estilística.  

Fernández (2005, p. 21) resume a interlíngua como um sistema interiorizado que 

evolui e se faz cada vez mais complexo. Possui duas características contraditórias: a 

sistematicidade e a variabilidade. É sistemática no sentido de que, como em toda língua, 

pode-se encontrar um conjunto de regras de caráter linguístico e sociolinguístico que são, 

em parte, coincidentes com a língua meta e em parte não. É variável pelo fato de que em 

cada etapa as produções dos alunos obedecem a mecanismos e hipóteses sistemáticas, só 

que essa sistematização é variável, porque as hipóteses vão sendo reestruturadas.  

Mclaughlin (1987, p. 98) assume uma postura semelhante: “The notion of interlanguage 

assumes that the second language learner has a grammar that is systematic in its own right 

and distinct from both the first and the second languages”12. 

Tarone (1988) assegura que a variação sistemática pode ser explicada, bifurcando-

se em variação individual e contextual. A primeira está associada aos fatores individuais, 

que interferem na interlíngua do aprendiz, como atitude e motivação. Já a variação 

contextual é determinada pelo contexto situacional e está relacionada com a natureza da 

língua, considerando-se, ainda, o tema, o interlocutor e a localização física do discurso, 

como também o contexto linguístico.  

                                                           
12 A noção de interlíngua assume que o aprendiz de segunda língua possui uma gramática que é sistemática que 

acontece dessa forma e é diferente de ambas as línguas.  
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Cruz (2001, p.31) também trata do assunto, quando afirma que o dinamismo e 

variabilidade da interlíngua são características esperadas e reveladoras de um processo 

evolutivo no qual os alunos buscam cada vez mais se aproximar da língua meta. A 

interlíngua constitui uma competência comunicativa que o aprendiz de uma LE apresenta 

na sua produção, com avanços, regressões e instabilidades até no nível avançado. É 

importante ressaltar que nós, professores, devemos levar em consideração as necessidades 

comunicativas dos estudantes, as interações significativas e as habilidades que o falante 

tem na sua LM, para que o ensino do espanhol seja mais efetivo.  

Tarone (1988, p.19) realizou muitos estudos que tratam da questão da 

variabilidade na interlíngua e a identifica no comportamento linguístico do aprendiz de 

uma língua estrangeira. O autor relacionou o uso de diferentes técnicas de obtenção de 

dados que provocam a variação do estilo, no decorrer do processo de interlíngua, 

classificando o comportamento linguístico regular do aprendiz de uma LE como uma 

capacidade interlinguística que pode ser apreendida a partir de qualquer amostra de uso. 

Segundo Gargallo (1993), a interlíngua é cada uma das etapas que atravessa a 

competência de um estudante de uma LE no processo de aprendizagem. São estados de 

língua e aproximações à norma da língua meta. Assim, a interlíngua apresenta 

características dificilmente sistematizáveis, já que está em constante mudança e qualquer 

caracterização é provisória. Assim, Gargallo (op.cit.) reúne alguns traços da interlíngua e 

as enumera como um sistema: linguístico distinto da língua materna e da língua alvo; 

internamente estruturado; constituído por etapas que se sucedem; dinâmico e contínuo 

que muda por meio de um processo criativo; configurado por um conjunto de processos 

internos e correto em sua idiossincrasia.  

Adjemian (1976, p. 62), por sua parte, menciona que a interlíngua contém um 

sistema de regras linguísticas que pode gerar novas sentenças. Além disso, destaca que 

os dois elementos que são típicos da interlíngua são a permeabilidade, ou seja, sua 

capacidade para permitir a penetração de regras da língua materna; ou a generalização 

imprópria de regras da língua meta e a reincidência que é a aparição regular de itens 

fossilizados. 

Nesse contexto, Mukai (2009) afirma que a interlíngua não faz referência apenas 

a um sistema linguístico “intermediário” entre a LM e a LE dos aprendizes, mas também 

se refere à “interpenetração” das línguas, enquanto manifestação inconsciente de 
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identidade dos aprendizes. Além disso, ela é idiossincrática (não institucionalizada) e 

estratégica, pois os usuários não nativos criam hipóteses relacionadas com as regras 

gramaticais, socioculturais e pragmáticas da língua- alvo. Os alunos experimentam essas 

hipóteses, negociam a significação e elaboram sua identidade cultural através da oralidade 

e da escrita. Portanto, a interlíngua é uma produção linguística autônoma e identitária dos 

usuários não nativos. 

De acordo com Benedetti (2005, p.133), para se entender o processo de 

aprendizagem de LE, por parte dos aprendizes, é bom que se leve em consideração o fato 

de que toda aprendizagem apoia-se em exposição constante, hipóteses, experimentações 

e reforço de ideias, reformulação e reconstrução de sentido.  

Diante do exposto, destacamos que os estudantes que fazem parte de nossa 

pesquisa utilizam uma interlíngua, posto que observamos, nas entrevistas, a interferência 

do português no discurso oral. Por exemplo, captamos que alguns informantes misturaram 

as regras entre os dois idiomas: num caso bem prático, identificamos a variação da 

interlíngua na realização da lateral /l/, quando os estudantes pronunciaram esse fonema 

vocalizado /w/, como ocorre na maioria das variantes do português brasileiro.    

 Assim, acreditamos que a interlíngua criada pelos aprendizes merece uma atenção 

especial se tratamos do ensino de línguas próximas, como na nossa pesquisa. Não é igual 

ensinar espanhol a falantes de um idioma tão semelhante como é a portuguesa, que fazê-

lo a outros falantes de línguas estruturalmente mais distantes, como o árabe ou o 

mandarim. Podemos dizer que quando um brasileiro estuda espanhol, devido à 

proximidade de sua língua materna com este idioma, encontra muitos mecanismos 

coincidentes. De modo que não se preocupam muito por adquirir novos recursos, porque 

os que já têm interiorizados são úteis no seu processo de aprendizagem. Provavelmente, 

é por isso que os falantes de línguas próximas não cometem menos desvios que os de 

línguas distantes, embora estes não reincidam com tanta frequência em estruturas 

determinantes para a comunicação.  

2.6 Pesquisas sobre a interlíngua de estudantes brasileiros no ensino de espanhol  

Reservamos um espaço destinado à descrição de obras importantes que estão 

relacionadas com os temas tratados no nosso trabalho: aquisição de língua estrangeira e 

variação linguística; estudos contrastivos entre o português e o espanhol e Interlíngua.  
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Lima (2008), autora da dissertação de mestrado Interlíngua: Aspectos fonéticos e 

fonológicos na aprendizagem do espanhol como língua estrangeira, discute sobre os 

aspectos fonéticos-fonológicos que o aprendiz brasileiro de espanhol enfrenta, diante das 

dificuldades provenientes das duas línguas e/ou pela interferência da língua materna na 

aprendizagem da língua estrangeira. Dessa forma, baseada na proposta da Linguística 

Aplicada, leva em consideração as hipóteses de aquisição e aprendizagem da LE e o que 

isso significa em termos de interlíngua. A autora faz reflexões sobre as semelhanças e 

diferenças fonológicas, em determinados contextos de aquisição, realizando 

considerações importantes sobre as características e particularidades da interlíngua de 

alunos brasileiros do espanhol. A partir de questões históricas entre os sistemas 

fonológicos das duas línguas, empreendeu um estudo comparativo, particularmente, sobre 

a origem das vogais e suas diferenças nos dois sistemas. Foram então discutidas questões 

sobre as vogais em posição pretônica e postônica, finalizando com a autora sugerindo 

propostas didáticas para auxiliar professores e alunos na superação das dificuldades 

encontradas no aprendizado de línguas próximas.  

 González (1994) escreveu a tese de doutorado denominada Cadê o pronome?- O 

gato comeu. Os pronomes pessoais na aquisição/aprendizagem do espanhol por 

brasileiros adultos, na qual analisou como ocorre o surgimento na interlíngua de 

brasileiros adultos aprendizes de espanhol. Descreveu um conjunto muito grande de 

construções que supõem o uso de uma forma pronominal, tônica ou átona, plena ou nula 

(uma categoria vazia) e de formas pronominais átonas e/ou sintagmas (pronominais e 

nominais) preposicionados (formas duplicadas ou não). Esses binômios concentram 

algumas das questões cruciais no ensino/aprendizagem do espanhol por parte de falantes 

do português brasileiro. Esta pesquisa assume uma hipótese contrastiva, na medida em 

que levou em consideração o papel que o português detém no processo de assimilação 

dos pronomes complementos átonos na língua espanhola e como se dá a interferência 

nesse processo.  

Celada (2002), na sua tese de doutorado O espanhol para o brasileiro. Uma língua 

singularmente estrangeira, propõe uma discussão sobre a relação que o brasileiro vem 

estabelecendo com a língua espanhola. Determina como o discurso desse idioma vem 

funcionando no Brasil, nos vários aspectos, sob a ideia pré-construída de que a língua 

espanhola é parecida com o português e, portanto, fácil. Essa ideia passou ao campo dos 
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estudos sobre essa língua, formando parte de um gesto que fundou uma maneira de 

interpretá-la, que se conservou como um obstáculo epistemológico.  

A autora detalha o complexo processo que passaram a língua espanhola e 

portuguesa (modalidade brasileira) a um “efeito de indistinção”. Explica como o espanhol 

é um idioma singularmente estrangeiro para o brasileiro, embora historicamente lhe 

pareça muito familiar. Essa familiaridade, em muitos casos, o dispensou de estudá-lo. Os 

brasileiros tratavam o espanhol, portanto, como uma extensão espontânea de sua própria 

língua, por isso, se difundiu o portunhol, uma língua na qual se projeta um espanhol 

imaginário, uma forma de se dizer brasileiro. A autora explica, em uma perspectiva 

histórica, o motivo pelo qual o brasileiro tem a falsa ideia de que os dois idiomas são 

iguais e desfaz a crença de que não é necessário estudar a língua espanhola, como muitos 

ainda acreditam.  

Durão (2004), no seu livro Análisis de errores en la interlengua de brasileños 

aprendices de español y de español aprendices de portugués, se ocupa de sistemas 

linguísticos utilizados e produzidos por lusofalantes aprendizes de português em 

contextos educativos formais, a partir dos princípios da Linguística Contrastiva. Nos 

capítulos de sua obra, a autora explica sobre a história dos modelos de pesquisa de ensino 

de línguas estrangeiras: Análise Contrastiva, Análise de Erros e Interlíngua. Depois, 

analisa os erros de brasileiros aprendizes de espanhol e de espanhóis aprendizes de 

português, para tentar determinar as fontes que os provocaram. Na análise dos dados 

destes dois grupos da pesquisa, a autora classifica os erros em ortográficos, fonológicos, 

morfológicos, sintáticos, morfossintáticos e léxico-semânticos. A autora analisa a 

interlíngua tanto de brasileiros estudantes de espanhol como de espanhóis aprendizes de 

português e classifica os erros segundo o critério gramatical. 

González (1994), Celada (2002), Durão (2004) e Lima (2008) são trabalhos que 

tratam da interlíngua dos estudantes brasileiros de espanhol. Ao analisar sua interlíngua, 

tais obras nos auxiliaram a compreender as principais dificuldades que enfrentam os 

alunos brasileiros. Além disso, esses estudos nos permitiram refletir sobre os diversos 

aspectos que podem interferir no caminho percorrido pelo aluno, desde o nível básico até 

o avançado, levando em consideração a semelhança do espanhol e do português.        

Essas pesquisas também fazem uma reflexão sobre as particularidades diferenciais 

entre esses idiomas, ajudando-nos a entender a interferência linguística.  Esse fenômeno, 
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comum na aprendizagem de línguas estrangeiras, torna-se mais relevante quando 

tratamos de idiomas afins, como é o nosso caso. A proximidade entre os dois favorece a 

sensação de que a língua-alvo (o espanhol) é muito fácil de ser compreendida e falada. 

Contudo, na medida em que o contato com a língua vai sendo aprofundado, as afinidades 

podem se transformar em divergências, tornando a vantagem inicial uma fonte de 

dificuldade. Assim, esses estudos nos possibilitaram entender a evolução do trajeto de 

aprendizagem da língua espanhola dos nossos informantes, enquanto constroem seu 

território linguístico da interlíngua. De forma que, quanto maior o nível do aluno (como 

veremos na análise dos resultados), mais ele se aproxima da língua espanhola.   
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3 SOCIOLINGUÍSTICA E ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

A Sociolinguística e a Teoria da Variação esclarecem sobre a diversidade dos 

falares e estabelecem os procedimentos metodológicos de coleta e análise dos dados de 

nossa pesquisa. Assim, é de fundamental importância para nos dar o suporte teórico para 

o desenvolvimento de nosso trabalho. Por isso, neste tópico, trataremos da 

Sociolinguística relacionada com aspectos do ensino de língua estrangeira, no nosso caso, 

língua espanhola: identidade linguística; consciência fonológica e conhecimento 

gramatical explícito. Também discutiremos sobre alguns estudos sociolinguísticos 

relacionados com a aprendizagem de línguas estrangeiras ou com a lateral.  

 

3.1 Variação linguística  

Conceitos como linguagem, grupos sociais e cultura estão profundamente 

conectados, pois a realidade social construída e as percepções do mundo são formadas e 

interpretadas pelo homem através da linguagem. Segundo Sapir (1969, p. 205), “a língua 

não existe isolada de uma cultura”, sendo a primeira condição fundamental no 

desenvolvimento da segunda. 

 Assim, não há como separar língua e cultura, já que os sistemas sociais, 

linguísticos e culturais desenvolvem-se em consonância e as transformações sociais são 

refletidas em sua estrutura linguística. Nessa perspectiva, a estrutura social influencia ou 

mesmo determina a estrutura de uma língua, tornando-a heterogênea e caracterizada por 

um conjunto de regras variáveis relacionadas a essa estrutura social que a rege. Sobre a 

relação entre língua e sociedade, comenta Preti (2003, p. 11): 

Entre sociedade e língua, de fato, não há uma relação de mera 

causalidade. Desde que nascemos um mundo de signos linguísticos nos 

cerca, e suas inúmeras possibilidades comunicativas começam a tornar-

se reais a partir do momento em que, pela imitação e associação, 

começamos a formular nossas mensagens. 

 

 De acordo com Mollica e Braga (2007, p.10), o interesse pela relação entre língua 

e sociedade intensificou-se no início de 1970, embora já em 1950, tenha surgido o termo 

Sociolinguística, referindo-se à abordagem de linguistas e sociólogos sobre a correlação 

dos aspectos linguísticos e sociais. Sendo assim, considerando a importância social da 
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linguagem, essa subárea da Linguística passa a investigar o contato entre as línguas, as 

questões relativas ao surgimento e extinção linguística, o multilinguismo e o papel da 

variação linguística. Nos anos de 1960, o linguista americano William Labov 

desenvolveu um modelo teórico-metodológico conhecido como Sociolinguística 

Variacionista ou Quantitativa, a partir de um estudo sobre a centralização dos ditongos 

em Martha’s Vineyard, ilha de Massachussetts, nos EUA. Esse modelo postula o papel 

preponderante dos fatores sociais na explicação da variação linguística.  

Dessa forma, a variação linguística se torna o objeto dos estudos sociolinguísticos 

e é compreendida como princípio geral e universal, passível de ser descrita e analisada 

cientificamente. O principal campo de pesquisa da linguística laboviana é o estudo 

baseado nos dados coletados nas práticas orais cotidianas e espontâneas, pois, de acordo 

com as premissas da teoria, é na naturalidade das realizações de fala que se percebem as 

diversas formas linguísticas resultantes das inter-relações sociais.  

Nesse sentido, de acordo com Moreno Fernández (2009, p. 21), a língua é variável 

e se manifesta de forma variável, na medida em que os falantes se utilizam de elementos 

linguísticos diferentes para expressar-se de maneiras diversas para dizer o mesmo. Ou 

seja, a utilização de um elemento em lugar de outro não implica nenhum tipo de alteração 

de significado, podendo-se usar tanto um quanto outro. 

Em outras palavras, a variação sociolinguística se refere ao uso de duas ou mais 

expressões de um mesmo elemento, quando estas não provocam nenhum tipo de alteração 

ou mudança de natureza semântica e quando é dependente de fatores linguísticos e 

extralinguísticos. Assim, a pesquisa sociolinguística permitiu conhecer as variáveis 

sociais que influenciam a variação linguística que ocorre de um modo específico em cada 

comunidade e com relação a fenômenos linguísticos concretos.  Desse modo, a variável 

linguística é o elemento ou unidade que pode apresentar-se de diversas formas. Com 

efeito, a variável linguística é um conjunto de manifestações de um mesmo elemento, 

sendo que cada uma dessas expressões recebe o nome de variante linguística.  Já as 

variedades linguísticas são os conjuntos de elementos ou padrões linguísticos 

relacionados com os fatores externos, em diversos contextos: de âmbitos profissionais, 

grupos sociais ou em áreas geográficas.  

O objeto de estudo da Teoria da Variação está centrado, então, nos padrões de 

comportamento linguístico observáveis dentro de uma comunidade de fala, formado por 
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unidades e regras variáveis. Esses padrões são organizados num sistema heterogêneo e 

essas regras estão condicionadas a fatores linguísticos (ou variáveis internas à língua) e 

extralinguísticos (ou variáveis externas à língua). Mollica e Braga (2007, p. 11), a partir 

de um esquema geral, configuram uma classificação da natureza dos fatores atuantes na 

variação: 

 

No conjunto de variáveis internas, encontram-se os fatores de natureza 

fono-morfo-sintáticos, os semânticos, os discursivos e os lexicais. Eles 

dizem respeito a características da língua em várias dimensões, 

levando-se em conta o nível do significante e do significado, bem como 

os diversos subsistemas de uma língua. No conjunto de variáveis 

externas à língua, reúnem-se os fatores inerentes ao indivíduo (como 

etnia e sexo), os propriamente sociais (como escolarização, nível de 

renda, profissão e classe social) e os contextuais (como grau de 

formalidade e tensão discursiva). 

  

 

Assim, vale explicar, com maiores detalhes, os termos acima mencionados. Como 

afirma Moreno Fernández (2009, p.23), podemos dizer que uma comunidade de fala é 

formada por um grupo de falantes que compartilham pelo menos uma língua, normas e 

valores de natureza sociolinguística, como também as mesmas atitudes linguísticas, 

regras de uso e o mesmo critério para analisar socialmente os fatos linguísticos. Dessa 

forma, os membros que compõem uma comunidade de fala se identificam quando se 

expressam sobre o que consideram vulgar, familiar, adequado ou não, novo ou antigo etc.  

Com relação às variáveis internas da língua, a variação fonético-fonológica é a 

mais fácil de ser detectada, já que as variantes de um fonema quando alternam não 

ocasionam nenhuma mudança de significado. Como por exemplo, as variantes [s]  ou  

[h] do espanhol não implicam mudança alguma de significado, como vemos, 

respectivamente, no exemplo, las chicas [las t̪ʃ̑ikas]/[lah t̪ʃ̑ikah], como também as 

variantes [d] ou [θ] do fonema /d/ quando aparece na posição de coda silábica: [siudad], 

[siudaθ], respectivamente.  

A variação morfológica, da mesma maneira que a fonético-fonológica, pode vir 
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determinada por fatores linguísticos ou pela junção de fatores linguísticos e sociais. No 

plano morfológico, entre os fenômenos relacionados à morfologia gramatical (morfemas 

gramaticais ou com significado gramatical) e os correspondentes à morfologia léxica 

(morfemas com significado léxico), a morfologia que mais se aproxima das propriedades 

da variação fonético-fonológica é a gramatical. São elementos frequentes, que fazem 

parte de sistemas estruturados, gênero, número, sistema verbal, e, geralmente, 

distribuídos social e estilisticamente. Como exemplo de variação morfológica da língua 

espanhola, Moreno Fernández (2007, p. 44) afirma que na região de Andaluzia, que se 

encontra no sul da Espanha, para se referir à segunda pessoa do singular se usa o pronome 

pessoal tú. Por outro lado, na Argentina, se usa o pronome pessoal vos (uso do voseo) 

como segunda pessoa do singular.  

A variação léxica também passa pelas mesmas dificuldades que a variação 

morfológica. Entre elas, podemos enfatizar a ocorrência das supostas variantes. Para tratar 

do estudo da variação léxica é necessário mostrar a equivalência de uma série de variantes 

léxicas e encontrar essas variantes no discurso natural. De acordo com Borrego (1994), é 

importante decidir que características devem ter as variantes, embora possam obedecer a 

motivações diversas, como diferente: pronúncia (rocío/rucío), evolução fonética (laguna, 

llaguna), gênero (el dote/la dote), derivação (rapiña/rapiñoso) e modificação (cogujada 

moñuda/cogujada copetuda), entre outras. 

 Além da variação que ocorre devido aos fatores internos, também podemos 

destacar as variações extralinguísticas, que de acordo com Preti (2003) podem manifestar-

se no discurso. São elas: geográficas (ou diatópicas); sociológicas (ou diastráticas) e 

diafásicas.  

A variação diatópica (do grego dia= através de; topos= lugar) também é 

denominada de variação regional ou geográfica e está relacionada com as diferenças que 

podem ser observadas entre falantes advindos de regiões diferentes de um mesmo país  

ou de países diferentes. Como, por exemplo, se levarmos em consideração a variação da 

língua espanhola, com relação à fonética, no espanhol castelhano, que é a variedade da 

região central da Espanha, segundo Moreno Fernández (2007, p. 40), as consoantes em 

coda silábica se conservam, como em: mesas [mésas]; hasta [àsta]. Já no espanhol de 

Andaluzia, ocorre a aspiração de consoantes em coda, principalmente de /s/: hasta [àhta], 

mesas [mésah]. Assim, as variações geográficas envolvem as variações regionais e é 
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preciso separá-las com cuidado, para que as diferenças linguísticas por elas determinadas 

não sejam confundidas com aquelas ocorridas por influência sociológica, numa mesma 

comunidade.  

A variação sociológica ou diastrática está relacionada a fatores que dizem respeito 

à organização socioeconômica e cultural da comunidade, como por exemplo, classe 

social, gênero, idade, grau de escolaridade e profissão do indivíduo, que podem 

determinar traços originais na linguagem individual. Neste sentido, há muitos estudos que 

tratam das diferenças no discurso de homens e mulheres. Como por exemplo, Chambers 

e Trudgill (1980) que, baseados em uma concepção sociocultural de gênero, afirmam que 

é comum as mulheres prefirirem utilizar modelos de prestígio linguístico, devido à 

necessidade de marcar seu status por meio de uma conduta socialmente aceita. 

Também Cameron (2005, p.49) realizou estudos sobre gênero, asseverando que 

esta categoria social depende com frequência de outras categorias e dos recursos 

linguísticos que os falantes de uma comunidade possuem. Com efeito, esta categoria é 

relevante quando o gênero dos falantes se associa à idade, na variação e mudança de 

muitos elementos linguísticos, na medida em que a idade dos indivíduos é um dos fatores 

sociais que podem determinar os usos linguísticos de uma comunidade.         

Como vemos, a idade condiciona a variação linguística mais intensamente que 

outros fatores. Em seus estudos, Cameron (op.cit.) constatou a sua hipótese de trabalho: 

as diferenças linguísticas baseadas no gênero variam ao longo da vida. No período da 

infância, as diferenças linguísticas entre os gêneros são relativamente pequenas, 

aumentando sobremaneira na adolescência, e, diminuindo pouco a pouco com a 

maturidade, até reduzir-se consideravelmente entre os quarenta e sessenta anos. Pode 

tornar-se um pouco mais marcada no período final da vida.   

Nesse contexto, a idade pode determinar e modificar as características e os hábitos 

sociais dos indivíduos, como os comunicativos e os puramente linguísticos. De acordo 

com Eckert (2000), tanto as diferenças que se derivam da idade como a relação que a 

idade estabelece com outros parâmetros sociais oferecem manifestações e implicações 

sociolinguísticas muito diversas, conforme a cultura ou o tipo de comunidade.  

A sociolinguística comprovou que o nível educativo dos falantes determina de 

forma direta e clara a variação linguística, já que é comum que as pessoas mais instruídas 
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façam uso das variantes que são consideradas como mais prestigiosas ou que mais se 

ajustam à norma. Este fato pode ter consequências importantes no campo das mudanças 

linguísticas. Assim, a variável grau de escolaridade está integrada nos fatores que 

envolvem a classe social ou o nível sociocultural, já que há uma relação direta entre 

educação, profissão, classe social, status e poder. Quanto mais preparado profissional e 

academicamente se está, mais possibilidades profissionais se têm. E, provavelmente, um 

status mais alto e mais elevado confere maior poder social ao indivíduo.  

Podemos dizer que tanto a variação geográfica, como a social, estão bastante 

associadas às forças internas que promovem ou impedem a variação, a mudança e a 

identidade do falante. É como se o indivíduo, ao manifestar-se oralmente, já revelasse sua 

origem regional e social. É como se ele, pela sua forma de falar, se sentisse parte de uma 

determinada comunidade ou grupo social. 

A variação contextual ou de registro ocorre nas diferentes situações comunicativas 

do nosso cotidiano. Em contextos socioculturais mais formais, usamos uma linguagem 

mais elaborada, o registro formal. Enquanto que em situações familiares e informais, 

usamos uma linguagem coloquial, o registro informal.  

De acordo com Bortoni-Ricardo (2004), a variação estilística é regulada pelos 

domínios em que se dão as práticas sociais (escola, trabalho, igreja, lar, etc.), pelos papéis 

sociais envolvidos (professor-aluno, patrão-empregado, pai-filho), pelo tópico (religião, 

esporte, brincadeiras, etc.). O grau de variação será maior ou menor dependendo desses 

fatores. Em sala de aula, por exemplo, os professores usam uma linguagem mais 

monitorada do que os alunos. Esse monitoramento também está associado aos tipos de 

eventos. Há um maior ou menor monitoramento entre eventos que são mediados pela 

língua escrita e/ou pela língua oral; entre eventos de explicação de um conteúdo e/ou de 

motivação; entre eventos de sala de aula e dos corredores, e assim sucessivamente, nas 

diversas situações. 

 

3.2 Sociolinguística e aprendizagem de línguas estrangeiras 

Moreno Fernández (2009) afirma que a sociolinguística contribuiu sobremaneira 

com a Linguística Aplicada e com o conjunto de áreas da linguagem, na concepção que 

se tem de língua. Esta área, em suas várias manifestações, conduz à difusão e à 
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valorização no modo de conceber o idioma. A sociolinguística reforça, então, a prioridade 

que tem a língua oral sobre a escrita, nos métodos de ensino de línguas mais recentes. Por 

isso, mostrou a necessidade de se incorporar variáveis sociais às pesquisas aplicadas que 

trabalham com informantes, fontes provedoras de fatos.  

Na influência da sociolinguística sobre a linguística aplicada, devemos diferenciar 

línguas maternas e línguas estrangeiras. Contudo, é possível encontrar pontos comuns, 

posto que o ensino não pode prescindir da variação intrínseca das línguas, dai a 

importância que se dá à contextualização sócio-situacional e suas variedades.  

Corder dedica um capítulo completo de seu livro Introducing to Applied 

Linguistics (1973) ao fenômeno da variabilidade e outro à comparação de variedades, 

insistindo na ideia de que os melhores resultados no ensino de línguas se obtêm quando 

o conteúdo linguístico dos cursos se aproxima das necessidades funcionais dos 

estudantes. Dessa forma, valorizam-se a função comunicativa e o contexto sócio-

situacional, fornecendo-se uma atenção especial à língua no ambiente social.  

De acordo com Giles (1984), no ensino de idiomas devemos levar em 

consideração os usos linguísticos que se produzem nas comunidades e nos entornos 

socioculturais concretos. É que, no ensino de línguas, a sociolinguística tem muitas 

funções e pode contribuir em várias atividades, como: descrever as características 

sociolinguísticas e socioculturais das comunidades; preparar as avaliações; elaborar 

manuais e observar as normas e usos sociodialetais, entre outras.     

Diante do exposto, podemos compreender claramente que o processo de 

ensino/aprendizagem de línguas estrangeiras jamais estará dissociado do contexto social 

em que ocorre, pois é um dos fatores fundamentais nesse processo em que as questões 

sociolinguísticas estão intrinsicamente ligadas.  

Com relação aos estudos sociolinguísticos realizados especificamente no Brasil, 

podemos dizer que, a partir da academização da Linguística no Brasil, as especificidades 

do português falado no país tornaram-se objeto de estudo. A necessidade de compreender 

uma realidade linguística complexa, dadas as amplas dimensões geográficas e sociais, 

impulsionou trabalhos como os de Marroquim (1934), no Nordeste; Nascentes (1953) e 

Amaral (1955), em São Paulo e Câmara Jr. (1975), no Rio de Janeiro. 
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 A partir da década de 1960, os estudos sociolinguísticos encontraram fóruns de 

debates na Abralin, o que permitiu um amadurecimento e expansão desses estudos e a 

implementação de projetos que contemplaram a pesquisa das realidades regionais, como 

o VARSUL (variações da fala no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná), o NURC 

(variações do Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre) e o VALPB 

(variação da Paraíba). Podemos citar ainda, o projeto Competências básicas do português, 

de Lemle e Naro (1977), o LUAL - A língua usada em Alagoas, de Moura (1997), o 

projeto de estudos da confluência dialetal na nova capital brasileira de Bortoni-Ricardo 

(1984), a Gramática do português falado de Castilho (1990), a pesquisa sobre dialetos 

rurais de Rodrigues (1974), as pesquisas do grupo coordenado por Tarallo (1985) e os 

estudos sociolinguísticos realizados por Hora (2004). Cada um desses grupos de estudo 

ou pesquisadores contribuíram sobremaneira para o conhecimento das características do 

português brasileiro e para a sistematização dos processos de mudança da variedade dessa 

língua. 

 É importante notar que, no Brasil, os estudos relacionados com a Sociolinguística 

Variacionista têm aumentado de forma considerável, não só em trabalhos sobre os 

fenômenos linguísticos mencionados, como também sobre a variação que ocorre na 

interlíngua dos estudantes, durante o processo de aquisição-aprendizagem de línguas 

estrangeiras, como é o caso de nossa pesquisa, envolvendo a língua espanhola. Nesse 

sentido, os estudos relacionados com a aquisição da linguagem podem contribuir com os 

estudos sociolinguísticos, no contexto de variação. Assim, na Sociolinguística vêm 

ganhando espaço, cada vez mais, estudos e pesquisas sobre diversas questões de 

aquisição-aprendizagem de LE. Em alguns contextos, enfatizando, principalmente, 

processos de aquisição fonológica, entre eles: Espiga (1997), Pasca (2003); Collischonn 

e Quednau (2009); Lucena e Alves (2009); Pereyron (2008); Hahn (2010) e Lima (2012). 

É válido mencionar que ainda há poucos trabalhos nessa área, por isso queremos 

contribuir com um estudo afim.  

Tarone (2007, p. 838) afirma que a abordagem sociolinguística nos possibilita 

analisar o impacto de fatores sociais em processos de aquisição de um novo sistema 

linguístico. Neste particular, a abordagem sociolinguística, aplicada à aquisição de 

segundas línguas, pretende explicar a relação entre as variáveis sociais e as características 

de produção da língua ou interlíngua do aprendiz.  
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A relação entre essas correntes teóricas, ao permitir uma investigação detalhada 

dos fatores linguísticos relacionados aos fatores sociais, revela a convergência 

metodológica entre as áreas, o que, por conseguinte, tem gerado pesquisas muito 

consistentes, como as citadas acima. Em outras palavras, a convergência teórica entre 

Sociolinguística/variação e aquisição de línguas estrangeiras sustenta-se no fato de ambas 

se voltarem para a compreensão de como o social afeta o linguístico. 

 Estas reflexões ganham destaque nos estudos de Ré (2009), para quem a língua 

do aprendiz não é, em si, um evento apreensível. Para a autora, o fenômeno linguístico só 

pode ser analisado em sua manifestação real e concreta, posto que, nessa condição, passa 

a sofrer os efeitos da variabilidade e instabilidade. Esta última, cumpre destacar, vincula-

se, em parte, ao processo de adaptação-aquisição, que comprova a máxima 

sociolinguística de que o elemento social mostra-se preponderante nos estudos de 

natureza fonológica e, sobretudo, aquisicionista.  

 Uma vez unidas, tais abordagens teóricas podem oferecer mecanismos que nos 

possibilitam construir explicações mais substanciais, em termos qualitativos, acerca de 

algumas construções linguísticas produzidas pelos aprendizes, quando imersos numa 

situação que lhes conduz a uma atuação em outra língua. Nessa situação específica, o 

papel dos fatores sociais é crucial para a apreensão das relações aí estabelecidas. Assim, 

toda e qualquer análise do processo de aprendizagem de uma língua estrangeira reclama, 

pois, em prol de resultados sólidos, uma abordagem sociolinguística, posto que tal 

solidariedade epistemológica engendra um fazer investigativo próprio para o 

delineamento de estudos sobre os processos relacionados à aprendizagem de uma LE.  

 De acordo com Wolfram (1985), a variação sempre ocorre no discurso de 

estudantes de línguas estrangeiras, como por exemplo, estudantes vietnamitas marcam os 

verbos num determinado tempo e, em outros momentos, falham nessa tarefa. Outro 

exemplo, Dickerson (1975), estudou os efeitos de diferentes ambientes fonológicos na 

pronúncia de /l/ e /r/ por estudantes japoneses de inglês. O autor discutiu o fato de a 

interlíngua ser um sistema de regras variáveis, baseado na produção dos alunos.   

 Bailey e Lucas (2007, p.1) afirmam que pesquisas na teoria variacionista, 

diferentemente de estudos que visam a uma única explicação, assumem a variação 

existente na interlíngua dos estudantes de LE, como a variação que há em qualquer língua, 

influenciada por diversos contextos e múltiplas causas. Assim, o pesquisador não deve 
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apenas observar um fator isolado, associado à variação, mas todas as forças que nela 

possam intervir.  

 Para que possamos compreender os efeitos dos múltiplos fatores que supõem a 

condição do uso da língua estrangeira, como afirma Tarone (2007), podemos nos reportar 

à natureza da análise, aos falantes, à realidade circundante, como também aos temas de 

discussão. Essas características do contexto social e físico, além das características do 

contexto linguístico da forma da variação, devem ser relatadas e controladas de forma 

convencional ou incluídas num modelo de variação, como é o caso da nossa pesquisa. 

 Bailey (2005) assegura que os métodos variacionistas propiciam um número 

expressivo de vantagens para a pesquisa em língua estrangeira. Em primeiro lugar, 

oferece uma maneira clara de estudar os efeitos da transferência linguística. Na medida 

em que os nativos são incluídos como fatores, no modelo estatístico de variação 

linguística, um estudo detalhado propõe uma forma de testar, empiricamente, o efeito da 

língua materna na atuação dos falantes. Em segundo lugar, a análise das formas de 

variação, produzida pela sociolinguística quantitativa, no discurso de diversas 

comunidades, fornece pontos de vista mais realistas do que os estudos gramaticais 

tradicionais.  

 Estudos empíricos realizados na língua meta, em comunidades linguísticas, são 

importantes para entender a interferência e o processo de aprendizagem de LE, pois nos 

ajuda a ter uma ideia clara da evolução no processo ensino- aprendizagem dos alunos. 

Assim, acreditamos que abordagens variacionistas determinam parcerias teóricas exitosas 

na aprendizagem de LE, onde fatores sociais e linguísticos são examinados com precisão. 

Isto vem mostrar que a correlação de ambas as teorias pode ser produtiva.  

3.3 Identidade linguística  

Kramsch (2001, p.65) assegura que existe uma ligação espontânea entre a língua 

falada pelos membros de um grupo social e a identidade desse grupo. Através de sua 

forma de falar, como sotaque, vocabulário, expressões linguísticas próprias de 

determinada comunidade, os falantes identificam e são identificados como membros 

dessa ou daquela comunidade.    

Quando as pessoas se comunicam através da língua estão utilizando muito mais 

que um simples instrumento para verbalizar a fala, mas antes uma forma total de expressar 
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pensamentos e sentimentos. No processo de interação linguística os falantes definem 

papéis na sociedade, compartilhando das mesmas regras e padrões de linguagem. Por isso, 

a língua é muito mais do que um simples meio de comunicação: é a marca da identidade 

de uma comunidade.  

O conceito de identidade na sociedade pós-moderna é inconstante, já que os 

indivíduos podem assumir diversas identidades e usá-las segundo os papéis que utilizam 

na sua vida diária: de estudante, trabalhador, chefe de família, patrão, entre outras 

funções. Podemos dizer que a identidade linguística é o resultado das diferentes 

formações discursivas de que o sujeito participa em sua convivência social, e estas estão 

relacionadas com orientações ideológicas. Nesse sentido, a identidade linguística se 

transforma no decorrer da história na qual o sujeito estabelece relações de unidade, 

quando fala o mesmo idioma, e de separação, quando exerce diferentes posições sociais.    

Segundo Moreno Fernández (2009, p.178), a atitude linguística revela o 

comportamento social das pessoas, já que faz referência tanto à língua quanto ao seu uso 

na sociedade. O fato é que, as línguas e suas variedades linguísticas, como atitudes com 

relação a estilos, dialetos ou línguas naturais diferentes, revelam as normas e marcas 

culturais de um grupo. É que a língua não transmite apenas atributos de linguagem, mas 

contém significados muito além: sociais e afetivos. Assim, as atitudes linguísticas estão 

relacionadas com as línguas e com a identidade dos grupos que as utilizam. Por isso, a 

relação entre língua e identidade aparece nas ações das pessoas com relação à língua e 

seus usuários. 

A atitude pode diferenciar um grupo de outro, uma etnia de outra, por isso Moreno 

Fernández (op.cit.) considera que existem duas formas de definir a identidade: objetiva e 

subjetiva. A primeira se caracteriza pelas instituições que a compõem e os aspectos 

culturais que a englobam. Já a forma subjetiva está relacionada com sentimento de 

comunidade compartilhado por todos os seus membros e a ideia de diferenciação com 

relação aos demais.  

As atitudes influenciam decisivamente nos processos de variação e mudanças 

linguísticas que ocorrem nas comunidades de fala. Uma atitude favorável ou positiva pode 

fazer com que uma mudança linguística se estabeleça mais rapidamente em certos 

contextos e mais lentamente noutros.  Em alguns contextos, pode favorecer o uso de uma 
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língua em detrimento de outra e, noutros, as variantes linguísticas podem se utilizar de 

contextos informais ou ainda, de estilos mais formais.  

No caso de uma atitude negativa com relação à variedade linguística, é importante 

estabelecer a distinção entre diversas características, da mesma forma que se aprecia os 

indivíduos de acordo com suas diversas posições na sociedade: como profissional, pai de 

família, chefe, entre outras funções. As línguas podem ser estimadas por diversas razões, 

que podem ser sociais, subjetivas ou afetivas. Essa gama de fatores explica sua capacidade 

de influência em situações diversificadas, como o tratamento que os professores 

dispensam aos seus alunos, a forma como os profissionais tratam os colaboradores, ou 

ainda, como os empresários tratam seus clientes. É um processo criador que organiza e 

informa as experiências vivenciadas no cotidiano, enquanto lugar de descoberta em que 

se manifesta a identidade. Essa visão da linguagem como interação social, em que o outro 

desempenha um papel fundamental na constituição do sentido, constitui a realização do 

sujeito. Coracini (2003, p.151) afirma que, através do olhar do outro, o sujeito constrói 

sua própria imagem: “A imagem que fazemos de nós mesmos é construída, ao longo da 

vida, por aqueles com quem convivemos e estes vão provocando, em nós, deslocamentos, 

ressignificações e novas identificações pela linguagem”.  

Dessa forma, Silva (2000, p.76) afirma que não existe identidade sem diferença, 

pois estas são criações sociais e culturais que se interdefinem. A língua exerce então um 

papel de protagonista na medida em que identidade e diferença são atos de criação 

linguística. O autor assegura que estudar uma língua é fazer uma viagem que tem duas 

direções, uma exterior, que está relacionada com a aproximação em direção ao “outro”, 

sua cultura e identidade, como também uma interior, que, diante desse encontro, se 

compara, se observa e se reconhece como diferente.  Assim, aprender uma LE deve 

significar para os alunos uma ampliação do seu mundo.  

 De acordo com Blum-Kulka e Kasper (1993, p.11), a conservação da identidade 

linguística do falante não nativo tende a atuar como uma espécie de estratégia por meio 

da qual as inadequações linguísticas, presentes na sua produção, são deslocadas da área 

puramente pessoal para a esfera das características do falante estrangeiro. Os desvios 

gramaticais ou fonológicos da interlíngua com relação às normas da língua meta têm a 

vantagem de serem facilmente reconhecidos pelos falantes nativos. Assim, a identificação 
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como não nativo serve também para proteger aqueles falantes do risco das peculiaridades 

do discurso próprio, com todas as suas características etnoculturais.  

Bailey (2005) assegura que estudos de segunda língua, focados na aquisição do 

modelo de variação, começaram a examinar traços relacionados com a identidade 

linguística. Adamson e Regan (1991) analisaram a variação no fonema /n/, em palavras 

como workin`, por imigrantes do sudeste asiático, nos Estados Unidos. Eles perceberam 

que os homens usaram a variante informal, que está associada à masculinidade, mesmo 

em estilos mais formais, de discursos mais apurados. Em outro trabalho, com estudantes 

de inglês, como língua estrangeira, Major (2004) também relatou resultados semelhantes. 

Vale salientar que, nos trabalhos citados, o fator gênero evidenciou-se como mais 

importante que o estilo. 

Neste sentido, podemos citar a pesquisa sobre a interlíngua de brasileiros 

aprendizes de espanhol, de autoria de Cruz (2001). A pesquisadora descreveu a evolução 

da interlíngua oral de sete alunos de um curso de Letras, ao longo de quatro anos, e 

realizou uma análise de dados de cunho qualitativo e interpretativo. Ela procurou 

identificar na interlíngua dos aprendizes as marcas fonéticas resultantes tanto de 

processos de interferência da LM ou de outra LE sobre a língua-alvo, quanto daquelas 

geradas pelo próprio sistema do aprendiz. Conforme relatou Cruz, a conservação de 

códigos da LM do aprendiz, ao produzir a LE, funcionou como um elemento de 

identificação da nacionalidade ou da cultura a que pertenciam os informantes da pesquisa. 

Assim, a identidade linguística nos leva a entender que, ao falarem a língua 

estrangeira, no nosso caso o espanhol, os informantes da pesquisa mantêm uma 

pronúncia, cadência e ritmo reveladores de sua origem, corroborando os estudos aqui 

citados. Dessa forma, podemos dizer que a identidade linguística também está relacionada 

com as marcas da inteferência idiomática, como veremos na análise dos resultados, 

quando discutimos os fatores relacionados à vocalização da lateral /l/, evidenciando a 

nacionalidade dos informantes e a influência da língua portuguesa no processo de 

aprendizagem do espanhol.  

3.4 Estudos sociolinguísticos relacionados com a aprendizagem de línguas 

estrangeiras ou com a lateral 
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O artigo O uso variável da lateral /l/ posvocálica em posição de coda em 

português e espanhol, de autoria de Sá (2006), apresenta um estudo sobre o 

comportamento variável da lateral em coda silábica presente na fala do português do 

Brasil e um contraste preliminar do respectivo segmento com o português de Portugal e 

o espanhol. O objetivo principal deste autor foi comparar os estudos já realizados sobre o 

fenômeno, à luz dos processos fonológicos de Clements e Kenstowicz (1995), para 

fornecer um perfil das similaridades e diferenças entre as variedades das línguas 

estudadas.   

O autor observou, então, as diferenças linguísticas entre pessoas de regiões 

distintas, onde se fala a mesma língua, como é o caso de Brasil e Portugal.  Vale dizer, 

que o espanhol e o português, por conta do seu parentesco linguístico, fazem parte das 

línguas latinas mais próximas, tanto na genealogia quanto na tipologia, segundo acentua 

Espiga (2001). Diante destas similitudes, o autor investigou nestes idiomas o 

comportamento variável da lateral alveolar /l/ em posição posvocálica, segundo os 

estudos de Bisol (1981), Quednau (1993) e Tasca (1999) sobre o português do Brasil; 

Teyssier (1984) e Andrade (1999) sobre o português de Portugal (PP) e Quilis (1993) e 

Rios (1993) sobre o espanhol.  

Sá (2006) acentua que a variável velar [ƚ], encontrada predominantemente na 

região sul como já fora verificado por Quednau (1993) e Tasca (1999), se assemelha à 

forma que prevalece no português de Portugal (PP) (ANDRADE, 2006) e no espanhol, 

em realizações como em alba (QUILIS,1993 ; RIOS,1993). Com base nas pesquisas já 

realizadas sobre o português brasileiro (PB), a vocalização [w] pode ser considerada como 

a variante predominante, sendo encontrada em todas as regiões. Nas pesquisas sobre a 

lateral no PB e no PP, o contexto seguinte não interfere tanto na variação do segmento 

como ocorre em espanhol. No PB, Oliveira et al (1998) afirmam que as consoantes 

alveolares favorecem a vocalização do segmento enquanto apenas as labiais favorecem o 

seu apagamento. No PP, como já foi mencionado, Andrade (2006) sugere a existência de 

uma vogal epentética após a realização velar do segmento.  

Os resultados desta pesquisa, voltada para a investigação das formas variáveis do 

/l/ a partir de estudos já realizados sobre o português e o espanhol, evidenciaram que a 

forma vocalizada [w] é uma tendência observada no português brasileiro. Mostrou o 

caminho da evolução do /l/, destacando a vocalização como resultado mais inovador. 

Notadamente, constatou-se a preservação da forma velar [ƚ] na Região Sul, como também 
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que, em regiões urbanas de médio e pequeno porte, prevalecem formas estigmatizadas 

tais como as construções glotais. Devido ao enfraquecimento de muitas consoantes no 

português do Brasil, estas construções tendem a ser apocopadas, constituindo uma nova 

variante [ø].  

   A forma predominante no português de Portugal é a velar, sugerindo a inserção 

epentética de uma vogal anterior em posição de coda silábica. Isto comumente se dá em 

regiões interioranas do país. A velarização também ocorre no espanhol que, dependendo 

do contexto seguinte, pode receber outros traços, tornando o segmento amplamente 

variado.  

Espiga (2001), autor da pesquisa Influência do Espanhol na variação da lateral 

pós-vocálica do Português da fronteira, analisou o sistema de variação da lateral pós-

vocálica no português da cidade brasileira de Chuí, na fronteira com o Uruguai. O autor 

observou a caracterização da lateral, as relações intra e interestruturais entre os segmentos 

e a variação alofônica que ocorre em posição pós-vocálica, no português da fronteira 

gaúcha. Este fenômeno foi examinado sob o prisma da fonologia não linear, com ênfase 

nas fonologias autossegmental e lexical, e com base na análise quantitativa variacionista 

laboviana.  

Um fato que o autor destacou foi o isolamento histórico do Chuí, em relação ao 

Brasil, como também a influência do espanhol e de outras variedades do português sobre 

a linguagem dessa comunidade, numa situação de contato. Para formar o corpus da 

pesquisa, foram selecionados 18 informantes, sendo três para cada célula, de cujas 

entrevistas resultou um total de 945 dados referentes à ocorrência da lateral pós-vocálica. 

Os participantes foram escolhidos obedecendo aos seguintes requisitos: serem originários 

da fronteira; serem, preferencialmente, filhos de pessoas naturais da região; 

contabilizarem, no mínimo, três quartos de suas vidas na localidade e serem bilíngues. 

Os dados foram coletados em entrevistas com temas livres, de interesse dos 

entrevistados, abrindo espaço para o seu próprio linguajar. As variáveis linguísticas 

selecionadas foram as vogais precedentes: [a], [e], [i], [o] e [u], com o objetivo de 

verificar o favorecimento que poderiam exercer sobre a realização da lateral; como 

também, a possível ocorrência de processos fonológicos na realização de cada variante e 

o tipo de sílaba quanto ao acento, já que este pode constituir evento relevante no 

condicionamento de diversos fenômenos. Como contexto fonológico seguinte, foram 
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controladas as consoantes: labial, coronal, dorsal, bilabial, labiodental, alveolar, palatal, 

velar, plosiva, fricativa, africada, líquida e nasal. 

Com relação aos fatores extralinguísticos, o autor selecionou a faixa etária da 

seguinte forma: até 25 anos; de 26 a 45 anos e mais de 45 anos. Já o grau de contato, 

comparou com outras variedades dialetais do PB: contato intenso ou moderado. 

A interpretação dos condicionamentos de ordem interna à língua, relacionados 

com a fonologia, permitiu ao autor identificar, na alternância alofônica das três variantes 

pesquisadas, dois tipos de comportamentos linguísticos. De um lado, as variantes alveolar 

e velar mostrando uma tendência à complementaridade, através da simetria dos 

condicionamentos, isto é, a condição de um fator ser favorável a uma das duas variantes, 

concomitantemente, inibe a outra. A variante vocalizada mostrou-se, então, regida por 

outras prioridades contextuais, no condicionamento de sua aplicação. Dessa forma, a 

relação entre as variantes alveolar e velar costuma ser complementar, enquanto entre os 

referentes às variantes alveolar e vocalizada, é de oposição. O pesquisador destacou que 

a frequência de vocalização progrediu em sentido horizontal, proporcionalmente à 

elevação do grau de contato com o PB, e em sentido vertical, na diminuição da idade dos 

falantes. Ele percebeu que a progressão do índice é muito maior no sentido horizontal que 

no vertical, deduzindo que o fator relativo ao contato com outras variedades dialetais do 

PB é bem mais forte que a faixa etária, no condicionamento da vocalização. 

Collischonn e Quednau (2009) compareceram com a investigação Português do 

Sul do Brasil: variação fonológica, que aborda as diversas formas da lateral como parte 

de um conjunto de pesquisas variacionistas sobre o português falado na Região Sul. O 

objetivo do estudo foi completar o levantamento de análises precedentes, no sentido de 

abranger as localidades da Região Sul que constituem o banco de entrevistas do Projeto 

VARSUL. Assim, foram apresentados os resultados de localidades ainda não 

consideradas em análises anteriores, tais como: Pato Branco (PR), Irati (PR), Londrina 

(PR), Curitiba (PR), Lages (SC), São José do Norte (RS). As autoras tencionaram 

propiciar uma visão mais ampla da realização do /l/ pós-vocálico na fala da Região Sul. 

Os dados dessas localidades foram analisados em conjunto com as demais amostras, no 

momento em que observaram as tendências gerais desta variação. No estudo, foram 

propostas reflexões sobre a realização do /l/ pós-vocálico na região Sul, com base nas 

teorias fonológicas atuais. 
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Collischonn e Quednau (op.cit.) afirmam que o português brasileiro se diferencia 

do português europeu pela realização predominante da lateral /l/ pós-vocálica como 

semivogal [w], mas consideram que há outras realizações possíveis, como a lateral 

alveolar ou a lateral velarizada, observadas por Quednau (1993), Tasca (1999), Espiga 

(2001) e Leite, Callou e Moraes (2002). Vale salientar que essas realizações estão restritas 

à Região Sul, embora uma observação comparativa de regiões diferentes tenha sido feita 

apenas no último dos trabalhos mencionados.  Corroborando essa ideia, alinham-se as 

pesquisas sobre a lateral pós-vocálica em outras variedades do português brasileiro: Sá 

(2007); Oliveira (1983); Leite, Callou e Moraes (2002), que não registram a lateral 

alveolar e o [ƚ] velarizado é atestado apenas esporadicamente (TEIXEIRA, 1995). 

Nas pesquisas citadas destacam-se os seguintes dados sobre comportamento da 

variação do /l/. Observa-se a mudança em progresso, da consoante lateral /l/ para um 

segmento vocálico; as altas taxas de realização deste segmento como [w] sugerem uma 

mudança /l/ vs [w] já consolidada em grande parte das regiões linguísticas brasileiras (cf. 

LEITE, CALLOU e MORAES, 2002). 

Contudo, no português do sul do Brasil, as realizações velarizada e alveolar ainda 

são muito frequentes e, em algumas localidades, são predominantes (QUEDNAU, 1993, 

TASCA, 2000, ESPIGA, 2001). 

Em regiões rurais e entre informantes de baixa escolaridade, encontram-se 

resquícios de um processo de mudança mais antigo /l/ vs [r], e também etapas 

subsequentes dessa mudança, /r/ vs [j], /r/ vs [h] e /r/ vs Ø. Esses processos parecem ter 

atingido determinados itens lexicais, sem generalização para o vocabulário como um 

todo; quando se observa a continuidade do processo, o avanço se dá por difusão lexical, 

de forma lenta. 

Entre as variantes, podemos constatar competição, por um lado, entre lateral e [w] 

e, por outro, entre lateral e róticos. Cada uma delas caracteriza um caso de variação 

diferente: no primeiro, fatores extralinguísticos como idade e região geográfica são mais 

relevantes que gênero e escolaridade. No segundo, fatores como escolaridade e a distinção 

rural/urbano são mais relevantes, verificando-se que fatores como idade e gênero têm 

papel secundário. Além destas duas, há também a competição lateral e Ø, podendo esta 

última ser tanto um estágio avançado de um processo de rotacismo quanto uma alternativa 
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à vocalização em determinados contextos linguísticos. Por este motivo, não se pode falar 

de um único processo de variação. 

Vale lembrar que um dos objetivos da retomada de fenômenos como o da 

vocalização do /l/ já pesquisados por diversos autores na Região Sul era o de fornecer 

uma visão mais ampla das localidades abrangidas pelo projeto VARSUL. Contudo, a 

análise comparativa entre diversas pesquisas realizadas é, em muitos casos, dificultada, 

porque nem todas as variantes foram levadas em consideração igualmente nos trabalhos 

realizados. Com efeito, na análise das amostras de Pato Branco (PR), Irati (PR), Londrina 

(PR), Curitiba (PR), Lages (SC) e São José do Norte (RS), pretendeu-se garantir 

uniformidade, no levantamento das variantes, como também dos fatores condicionadores, 

para se proceder tanto a análises individuais das amostras quanto do conjunto. 

Hahn (2010), com a pesquisa A realização da lateral /l/ no inglês por falantes 

brasileiros, investigou a transferência na aquisição do fonema /l/ no inglês como segunda 

língua por falantes brasileiros. O objetivo do estudo foi observar na produção oral da 

língua inglesa se os falantes do português brasileiro do Rio Grande do Sul mantêm as 

taxas de vocalização, já que a lateral /l/ do português brasileiro é normalmente vocalizado 

em coda silábica, como também sua correlação com variáveis linguísticas e 

extralinguísticas.   

Alguns fatores foram controlados no tocante às variáveis linguísticas, como: o 

contexto fonológico precedente, que pode promover ou não a realização de /l/ como [w]. 

A vocalização pode ser menor quando a vogal precedente ao l possui o traço [+ anterior], 

enquanto a ocorrência de vocalização poderá ser maior quando a vogal precedente ao l 

escuro possui o traço [+ posterior]; no contexto fonológico seguinte, quando for uma 

vogal (all empty), a ligação que ocorre entre a primeira e a segunda palavra (ressilabação), 

através da qual o /l/ passa para o onset, parece inibir a vocalização. Por isso, nesta 

situação, podem ser registradas baixas taxas de vocalização. Entretanto, se o falante 

realizar pausa entre as palavras, a ressilabação não ocorre, aguardando-se, neste caso, 

maior ocorrência do fenômeno da vocalização.  Já como varíaveis extralinguísticas, a 

autora controlou os itens sexo e grau de proficiência.   

A metodologia usada foi a coleta de dados com a participação de 25 estudantes da 

disciplina de Inglês, de acordo com o Oxford Placement Test. No corpus, foram 

consideradas as ocorrências de /l/ em coda e em núcleo de sílaba em formas alvo, 
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extraídas da leitura de um texto, instrumento especialmente elaborado para fins desta 

pesquisa. Após analisar auditivamente os dados, com o auxílio do programa Praat, e 

estaticamente, a partir do programa Goldvarb X, observou-se que a vocalização de /l/ se 

deu em 49,2% das ocorrências.  O resultado revelou um comportamento distinto dos 

informantes na L2, em comparação com a realização na variedade da língua materna.  

Nas diversas rodadas realizadas, as variáveis linguísticas consideradas não foram 

selecionadas, como ocorreu com as variáveis sociais (gênero e nível de inglês dos 

informantes). Os resultados indicaram que há um processo de desenvolvimento 

interlinguístico operando na aquisição do /l/ no inglês como língua estrangeira, pelos 

informantes brasileiros. Entende-se, então, que as características de realização alofônica 

em L1 influenciaram as da realização em L2.  

Silva (2013), na dissertação A lateral pós-vocálica em contato dialetal: um estudo 

com africanos lusófonos em João Pessoa, na qual a autora aborda a lateral pós- vocálica 

em situação de contato dialetal, entre o português falado em Cabo Verde e Guiné-Bissau 

e o do Brasil. Nesses dois países africanos, o idioma oficial é o português, embora não 

seja praticado em toda a sua extensão, já que não é usado na vida diária da população. O 

corpus foi constituído por entrevistas realizadas com sete informantes  de ambos os sexos, 

com idade variando entre 20 e 30 anos, oriundos de Guiné-Bissau e Cabo Verde, e 

residentes na cidade de João Pessoa/Pb. Cabe destacar que os participantes integravam 

um programa internacional, estabelecido entre o Brasil e alguns países em 

desenvolvimento (o Programa de Estudantes - Convênio de Graduação PEC-G). Os dados 

foram coletados por meio de entrevistas gravadas, realizadas em cinco etapas: 

apresentação inicial; entrevista sociolinguística; entrevista Módulo Língua; Leitura de 

textos e Lista de palavras. Vale ressaltar que foram controladas as seguintes variáveis: 

estilo; tempo de exposição; país de origem; tonicidade; posição na palavra; contexto 

fonológico anterior/seguinte e extensão de vocábulo.  

Pasca (2003), com o trabalho Aspectos da aquisição da vogal oral /a/ em língua 

espanhola por estudantes de língua portuguesa: a questão da percepção, estudou a 

percepção do fonema vocálico /a/ por estudantes brasileiros de espanhol, assinalando que 

muitos aprendizes nasalizam esta vogal e as outras seguidas de consoante nasal. A autora 

observou este fenômeno em contextos fonológicos idênticos àqueles em que as vogais 

são nasalizadas na língua materna, quando a vogal vem seguida de consoante nasal tauto 
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ou heterossilábica. Ela descreveu a nasalidade vocálica e a forma como se processa a 

percepção destas vogais, identificando as características da nasalidade do espanhol e do 

português.   

Pasca (op.cit.) realizou um teste de percepção do espanhol para falantes de 

português, analisando produções da vogal /a/ como oral ou nasal. Com relação aos 

procedimentos metodológicos, a autora aplicou o teste a estudantes de diferentes níveis 

de língua espanhola. Em seguida, ela sondou a confiabilidade do teste com falantes de 

espanhol como LM e atestou o efeito que a visualização, ou não, das palavras tem na 

percepção da realização nasal ou não nasal. Investigou também, através de entrevistas 

com os docentes e discentes desta língua da UFRGS, se existe um ensino explícito das 

diferenças fonológicas entre os dois idiomas, ou se a percepção dos sons vocálicos advém 

de uma aprendizagem puramente implícita na sala de aula. Por fim, verificou se os 

estudantes da UFRGS não se sentiam à vontade ao produzir vogais orais em espanhol. 

No tocante às variáveis linguísticas que influenciam na distinção oral/nasal dos 

instrumentos, a autora concluiu: questões semânticas não interferem nos resultados, 

fazendo com que as taxas de percepção sejam semelhantes entre as palavras cognatas e 

não cognatas; a percepção de palavras numa lista foi mais fácil do que num texto, mesmo 

quando este foi visualizado; a tonicidade se mostrou favorável à percepção oral/nasal; a 

distinção oral/nasal foi deflagrada pelos contextos de nasalização alofônica, seguida dos 

contextos de nasalização co-articulatória e contrastiva.  

Com respeito aos dados extralinguísticos, a autora assinalou a dificuldade de 

justificar alguns resultados, compreendendo o entendimento pouco satisfatório dos alunos 

do 2º semestre, se comparado aos dos semestres posteriores, isto pelo tempo de contato 

que têm com a língua espanhola, pelo fato de não estudarem este idioma no Centro de 

Línguas. Contudo, embora o número de alunos que usam esta língua apenas em sala de 

aula tenha diminuído progressivamente, do 2º ao 8º semestre, não se observou uma 

melhor percepção entre os estudantes de nível avançado, se comparados aos de nível 

médio. A autora observou um equilíbrio nos resultados após o 4º semestre, e, pouco 

avanço depois deste nível, com relação à percepção vocálica dos informantes. Ela 

justificou os resultados com os percentuais de alunos que cursavam espanhol, em Centro 

de Línguas, visto que 25% do corpo discente do 4º semestre estavam inscritos, enquanto 

apenas 5% dos alunos do 6º se encontravam nesta situação, e nenhum do 8º.  Entre os 
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grupos dos diversos semestres, a autora dividiu os alunos de forma que alguns tivessem 

a oportunidade de participar de oficinas de fonética e, outros não. Os alunos dos primeiros 

semestres da graduação que participaram dessas oficinas mostraram um avanço com 

relação à percepção vocálica. No entanto, os alunos de graduação dos semestres mais 

avançados, tanto os que participaram da oficina como os que não se envolveram, 

apresentaram um resultado muito semelhante em termos de percepção vocálica.   

Pereyron (2008), na pesquisa Epêntese vocálica em encontros consonantais 

mediais por falantes porto-alegrenses de inglês como língua estrangeira, analisou o 

fenômeno da epêntese vocálica em posição medial, com base na produção de aprendizes 

brasileiros de inglês como LE, embasando seu estudo nos pressupostos teórico-

metodológicos da sociolinguística quantitativa proposta por Labov (LABOV, 1975; 

LABOV et al., 2006 [1968] e 2008 [1972]). Participaram da pesquisa 16 informantes de 

Porto Alegre- RS, a partir da leitura de uma lista de palavras e frases em inglês. Com as 

produções dos informantes gravadas em arquivos de áudio e analisadas acústica (com 

auxílio do software Praat – BOERSMA & WEENINK, 2009) e perceptualmente, 

procedeu-se à análise estatística pelo programa VARBRUL.  

No estudo, a autora controlou as seguintes variáveis: a dependente (presença ou 

não da vogal epentética) e as independentes linguísticas e sociais. Na segunda, observou 

a qualidade da vogal epentética: [i], [ə], [o] e a não inserção da vogal; o tipo de consoante 

perdida ou contexto precedente (oclusiva bilabial [b] e [p], oclusiva alveolar [d] e [t], 

oclusiva velar [g] e [k], fricativa labiodental [f] e fricativa alveopalatal [ʃ], nasal bilabial 

[m] e nasal alveolar [n]). Com relação às variáveis independentes sociais, a autora 

analisou o nível de proficiência: básico – alunos com até quatro anos de estudo de inglês 

em escolas de idiomas; avançado – alunos que possuem mais de quatro anos de estudo. 

Com relação à idade, os informantes tinham de 15 a 34 anos e de 35 a 57 anos. Para ela, 

foi importante controlar os informantes quanto ao gênero: masculino e feminino, e ainda 

com relação ao tipo de instrumento: lista de palavras e lista de frases. 

Pereyron (op.cit.), na análise perceptual, afirma que foram relevantes as seguintes 

variáveis linguísticas: consoante perdida, vozeamento da consoante perdida, contexto 

seguinte, vozeamento do contexto seguinte e tipo de cluster. As variáveis extralinguísticas 

selecionadas foram: idade e nível de proficiência. 
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Lucena e Alves (2009; 2010) analisaram, em sua pesquisa Implicações dialetais 

(dialeto gaúcho vs. paraibano) na aquisição de obstruintes em coda por aprendizes de 

inglês (L2): uma análise variacionista, os efeitos do afrouxamento da condição de coda 

(ACC), ao comparar a fala de estudantes de inglês básico, um grupo de 12 gaúchos, de 

Pelotas, e outro de 10 paraibanos, da região do Brejo. Os autores estudaram o fenômeno 

da epêntese vocálica, focando na estratégia dos falantes com vistas ao equilíbrio da 

produção de codas com obstruintes. 

 Na metodologia, os informantes realizaram leituras de palavras e frases, em língua 

portuguesa e inglesa.  De posse dos dados, os pesquisadores realizaram a análise acústica, 

através do software Praat (BOERSMA & WEENINK, 2009), aplicando a técnica 

variacionista pelo software GoldVarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE & SMITH, 

2005). 

A variável dependente controlada foi a realização ou não da vogal. Com relação 

às variáveis independentes, foram controladas: gênero: masculino e feminino; dialeto: 

gaúcho e paraibano; tipo de segmento perdido em coda: - /p/, como em chap[i]ter; - /k/, 

como em doc[i]tor; - /f/, como em af[i]ter; tonicidade, antes do segmento em análise, 

como em aspecto [as.‘pε.ki.tu] e depois do segmento em análise, como em detector 

[de.te.ki.’tor]. 

 Com o intuito de analisar o funcionamento da epêntese em português e inglês, 

Lucena e Alves (op. cit.) trabalharam com três rodadas. Na primeira, levaram em 

consideração os dados da L1 dos grupos estudados, quando então deduziram que a 

frequência geral do fenômeno foi de 60,9 % de não aplicação da epêntese vocálica. Nesta 

rodada inicial, a variável dialeto foi a única selecionada como relevante para a inserção 

da vogal epentética.  Foi verificado, ainda, a esse respeito, que o dialeto paraibano 

apresenta uma maior ocorrência da epêntese.  

Por outro lado, levaram em consideração, na segunda rodada, os dados de L2 de 

ambos os dialetos, verificando então que os valores percentuais encontrados para a 

epêntese foram de 21,2 % de aplicação versus 78,8% de não aplicação do fenômeno. 

Nesta rodada, a única variável estatisticamente selecionada como relevante foi o tipo de 

segmento perdido em coda. Para esta variável, os dados mostraram que a dorsal /k/ 

influenciou de forma bem mais acentuada na aplicação da epêntese.  
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 Já na terceira e última rodada, analisaram os dados de L1(português) e L2 (inglês), 

verificando uma frequência global de 46 % para epêntese e 54 % para não aplicação do 

fenômeno. As variáveis selecionadas como as mais relevantes foram então o dialeto e a 

tonicidade. Mais uma vez, os dados mostraram que o dialeto paraibano influencia de 

forma mais relevante a ocorrência da epêntese vocálica. Com respeito a variável 

tonicidade, a pesquisa mostrou que quando o segmento se encontra após a sílaba toônica 

concorre para a epêntese. 

  Lima (2012) realizou o estudo sobre A epêntese vocálica medial: uma análise 

variacionista da influência da língua materna (L1) na aquisição de inglês (L2), no qual 

pesquisou a ocorrência da epêntese vocálica medial na produção do português brasileiro 

(como em cognato >cog[i]nato) e de inglês como L2 (object>ob[i]ject). Este fenômeno 

fonológico foi apresentado em diversos trabalhos que explicaram sua aplicação tanto em 

L1 quanto em L2 (COLLISCHONN, 2002; CARDOSO, 2005; PEREYRON, 2008; 

SCHNEIDER, 2009; LUCENA e ALVES, 2009; 2010). A autora elaborou suas hipóteses 

para cada variável controlada na análise com base nos autores citados. Para isso, utilizou 

a metodologia sociolinguística variacionista (LABOV, 1975; LABOV et al., 2006 [1968] 

e 2008 [1972]).  

 Quando analisou as variáveis independentes, a autora selecionou itens como: o 

contexto fonológico precedente - as consoantes labiais /p, /b/, coronais /t, /d/ e dorsais /k/, 

/g/, tanto no português como L1, quanto no inglês como L2; o contexto fonológico 

seguinte - labiais /v/, /m/, coronais /t/, /d/, /s/, /ʒ/, /ʃ/, /n/ e dorsais /k/; a tonicidade que foi 

segmentada, a partir do contexto prosódico, em posição pretônica ou postônica. O 

contexto pretônico acontece quando a consoante perdida se situa antes da sílaba tônica, 

como em interceptar, adaptation. Já no contexto postônico, dá-se o inverso, posto que a 

sílaba tônica precede a consoante perdida, como em signo >sig[i]no, kidnap>kid[i]nap; o 

tipo de instrumento utilizado foi a leitura de frases e de textos, com o objetivo de coletar 

dados para análise.  

 Já as variáveis independentes extralinguísticas foram o gênero; o nível de 

proficiência do informante: básico, intermediário e avançado; o idioma, inglês ou 

português. Nesta variável, verificou-se que o idioma foi mais favorável à inserção 

vocálica, de modo a se observar a forma como ambas atuam, para propiciar um ambiente 
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positivo à propagação ou não do fenômeno da epêntese, valendo ressaltar que o 

instrumento de análise foi o GoldVarb X. 

  Lima (op.cit) entrevistou 18 aprendizes da região do Brejo Paraibano que 

realizaram leituras de frases e textos em português e inglês. A autora então gravou os 

dados de produção e quantificou as ocorrências do fenômeno, que foram codificadas e 

submetidas a uma análise estatística pelo programa GoldVarb X (SANKOFF, 

TAGLIAMONTE & SMITH, 2005), a partir dos quais foram realizadas três rodadas 

distintas: primeiramente língua materna versus língua inglesa, em seguida, a LM e, 

finalmente,  o inglês.  

  Os resultados das análises estatísticas mostraram que, de forma geral, o fenômeno 

da epêntese vocálica atestou baixos índices de aplicação. Observou-se, então, que as 

variáveis selecionadas como relevantes para a ocorrência do fenômeno, permaneceram as 

mesmas em todas as rodadas: proficiência na língua, contexto fonológico precedente e 

seguinte, e tonicidade. Assim, os dados ratificaram a influência destas variáveis na 

ocorrência da epêntese, evidenciando que a LM e a LE estão fortemente relacionadas. 

 Fazemos referência, aqui, aos trabalhos sociolinguísticos, com base na análise 

quantitativa variacionista laboviana, relacionados com a aprendizagem de línguas 

estrangeiras ou com a lateral, aos quais recorremos para elaborar o nosso estudo. Eles nos 

possibilitaram refletir sobre questões diversas na área, enriquecendo sobremaneira a 

nossa pesquisa. 

  O artigo de Sá (2006) nos serviu de apoio, na medida em que o autor, entre outras 

questões, trata da lateral em coda silábica no português brasileiro e no espanhol.  Ele 

comparou esse fonema, que se apresenta de forma diferente nas duas línguas,  

corroborando nossas análises (Capítulo V), já que esse fator vem a influenciar diretamente 

a realização da lateral pelos informantes brasileiros. 

 Espiga (2001), ao analisar a variação da lateral pós-vocálica no português da 

cidade brasileira de Chuí, na fronteira com o Uruguai, caracterizou-a em sua relação intra 

e interestrutural, entre os segmentos e a variação alofônica que ocorre no português da 

fronteira gaúcha. Ele examina a interferência do espanhol na linguagem dessa 

comunidade, numa situação de contato. Isso vem reafirmar os nossos resultados, no 



77 

 

momento em que verificamos que o som da lateral em português é um fator 

interlinguístico que pode dificultar a aprendizagem do fonema /l/ em espanhol.     

 Collischonn e Quednau (2009) e Silva (2013), em sua pesquisa, nos permitiram 

observar mais atentamente o comportamento da lateral em português e entender melhor 

esse fonema. Essas autoras abordaram as diversas formas do /l/, como parte de um 

conjunto de pesquisas variacionistas sobre o português falado na Região Sul, explicando 

detalhadamente as realizações possíveis da lateral em nosso idioma. Assim, podemos 

enfatizar que o estudo nos levou a entender melhor esse fonema na língua portuguesa, de 

forma que, a partir daí, passamos a refletir sobre seu uso e compreender com maior 

precisão a dificuldade dos informantes brasileiros em realizá-lo na língua espanhola.    

A análise de Pasca (2003), a respeito da percepção do fonema vocálico /a/ por 

estudantes brasileiros de espanhol, evidencia que muitos deles tendem a nasalizar esta 

vogal e as outras seguidas de consoante nasal, nos mesmos contextos fonológicos que 

ocorre na sua língua materna. Isso confirma nossa análise de resultados, mostrando que a 

língua portuguesa interfere na aprendizagem da língua espanhola. Além disso, ela 

descreveu a nasalidade vocálica e a forma como se processa a percepção dessas vogais, 

identificando as características da nasalidade do espanhol e do português. Dessa forma, 

nos ajudou a conhecer de forma mais detalhada o comportamento das vogais nos dois 

idiomas, sendo muito útil para nossa pesquisa, já que uma de nossas variáveis 

extralinguísticas (como veremos na metodologia), é o contexto fonológico precedente, no 

nosso estudo também formado por vogais.  

A autora investigou também, através de entrevistas com os docentes e discentes 

de espanhol da UFRGS, se existe um ensino explícito das diferenças fonológicas entre os 

dois idiomas, ou se a percepção dos sons vocálicos advém de uma aprendizagem 

puramente implícita na sala de aula. Para isso, ela dividiu os informantes em dois grupos: 

um participando de oficinas de fonética e outro não. Os aprendizes do primeiro grupo 

(semestres iniciantes da graduação) mostraram um avanço com relação à percepção 

vocálica. Contudo, os do segundo grupo (semestres mais avançados da graduação) não 

apresentaram diferença considerável em termos de percepção vocálica. Essa investigação 

nos ajudou a refletir sobre a relevância de se estudar questões fonéticas, no momento em 

que elas podem contribuir para a aprendizagem de estruturas do espanhol por alunos 

brasileiros (como veremos na discussão dos resultados).  
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Os estudos de Hahn (2010), Pereyron (2008), Lucena e Alves (2009; 2010) e Lima 

(2012) analisaram a interferência da língua portuguesa na produção oral de aprendizes 

brasileiros de inglês como LE.  Embora não sejam trabalhos que tratem da língua 

espanhola, os mencionados autores pesquisaram a realização de um fenômeno 

fonológico, mais precisamente fazendo uma comparação na perspectiva variacionista do 

uso desse fenômeno na LM e na LE. Além disso, nos direcionaram rumo aos 

procedimentos metodológicos, como a seleção das variáveis linguísticas e 

extralinguísticas controladas na nossa pesquisa.   

3.5 Consciência fonológica 

 No ensino de línguas estrangeiras, o estudo da fonética exerce um papel relevante, 

para garantir a realização do processo de ensino/aprendizagem, sobretudo, com respeito 

ao desenvolvimento das habilidades de expressão oral e de compreensão auditiva. Por 

isso, nós professores de línguas estrangeiras devemos nos dedicar desde o início da 

aprendizagem, ao ensino da pronúncia do novo idioma. Em nossa pesquisa, como 

trabalhamos com línguas próximas, porém com particularidades linguísticas, neste caso, 

diferenças fonéticas significativas, é importante a análise dos dois sistemas em questão.  

Podemos dizer que o conhecimento e as informações sobre os aspectos fonético-

fonológicos da língua que se está aprendendo podem facilitar o desempenho do aluno na 

realização de determinados fonemas. Por isso, é fundamental a consciência fonológica no 

processo de aquisição-aprendizagem de línguas estrangeiras, na medida em que pode 

tornar mais inteligível a aprendizagem dos fenômenos linguísticos intrínsecos neste 

processo.  

De acordo com Lamprecht (2009), consciência fonológica é a capacidade de 

reconhecer e lidar com os sons da fala. É a consciência de que a palavra falada compõe-

se de partes que podem ser segmentadas e manipuladas. Para ter consciência fonológica, 

é necessário que o falante ignore o significado e preste mais atenção na estrutura da 

palavra propriamente dita. Essa habilidade requer consciência da estrutura da palavra até 

a sua separação em sons individuais. Isto exige um maior grau de consciência linguística 

do falante. A habilidade de reconhecer e manipular os fonemas tem forte relação com o 

ensino de línguas, posto que, no exercício da fala, pouca ou nenhuma atenção se dá às 

unidades sonoras que formam as palavras.  
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Assim, com respeito à consciência fonológica, deve haver uma compreensão da 

forma como a língua oral pode ser distribuída em componentes menores, com vistas ao 

seu uso. É que a consciência fonológica conduz o falante a uma capacidade de reflexão 

sobre a língua. Dessa forma, o indivíduo é capaz de falar sobre a sua linguagem, 

apresentando descobertas e criando combinações de sons, por vezes, até comparando-as 

com as que não existem em sua língua materna. A propósito, em nossa pesquisa, 

observaremos a veracidade desta afirmação, comparando-a com os dados coletados nas 

entrevistas. Analisaremos se o fato de alguns informantes terem estudado fonética 

influenciou na realização da lateral /l/ em espanhol.  

De acordo com Alves (2009), dois conceitos básicos sobre a consciência 

fonológica: reflexão e manipulação, que são indissociáveis para a caracterização da 

consciência dos aspectos fonético-fonológicos de uma segunda língua.  Reflexão, no caso 

de uma L1, consiste em observar os sons da língua alvo, como também as diferenças entre 

os sistemas de sons da L1 e da L2. O aprendiz deve então conhecer, implícita ou 

explicitamente, os ambientes fonológicos em que ocorrem tais sons, e como estes podem 

combinar-se entre si para formar unidades maiores, como sílabas e palavras. Quanto ao 

termo manipulação das unidades sonoras da L2, reporta à intervenção sobre os sons da 

língua a ser adquirida, através de atividades como de segmentação, exclusão e 

transposição de sons, em jogos de linguagem ou em exercícios de consciência fonológica 

proposto pelo docente.  Estes conceitos estão bem explícitos no estudo de Freitas (2003, 

p.156):  

 

Em suma, a reflexão e manipulação são duas palavras-chave na 

definição de consciência fonológica. A consciência fonológica, 

portanto, corresponde à capacidade de o falante reconhecer que as 

palavras rimam, terminam ou começam com o mesmo som e são 

compostas por sons individuais que podem ser manipulados para a 

formação de novas palavras. 

 

É importante notar que a consciência fonológica nos leva a refletir sobre a língua 

e entendê-la como objeto de análise e observação. Vejamos o que diz Cielo (2001, p.7) a 

esse respeito: “a habilidade linguística especial como consciência linguística, permite 

refletir sobre a língua, tratá-la como objeto de análise e observação, focalizar a atenção 
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nas suas formas, concentrar-se na expressão linguística, dissociando-a do conteúdo 

linguístico”.  

Ainda são poucos os trabalhos que se dedicam ao estudo da consciência 

fonológica relacionada ao processo de aprendizagem de LE. Nesta perspectiva, Alves 

(2009) afirma que são indissociáveis a consciência fonético-fonológica e o processo de 

aprendizagem de LE, ressaltando como esse liame é favorável ao estudo de uma nova 

língua por parte dos estudantes. 

 A consciência fonológica pressupõe, em linhas gerais, um comportamento 

reflexivo por parte do sujeito falante-aprendiz, sobre o sistema linguístico da LE que 

pretende aprender. Quando essa conduta é estabelecida, o processo ocorre 

satisfatoriamente. Conforme Alves (2009, p. 33), “o termo consciência fonológica remete 

a uma capacidade de reflexão, caracterizando uma habilidade de análise e julgamento 

consciente do estímulo auditivo”. 

 O êxito nessa capacidade advém da habilidade do aprendiz em relacionar-se com 

as estruturas desconhecidas do novo sistema com o qual está interagindo, o que acarreta, 

amplamente, a diminuição de desvios que, por vezes, venham a comprometer a atuação 

do aprendiz em LE. Essa performance torna possível ao aprendiz criar proposições menos 

discordantes em relação ao sistema linguístico do nativo. Entretanto, consideramos que 

os desvios constituem dados relevantes nesse processo, na medida em que funcionam 

como “catalizadores” capazes de estimular o aprendiz a elaborar e aplicar estratégias que 

possam auxiliá-lo no decurso de seu processo de aprendizagem da LE, buscando, com 

isso, desenvolver, assimilar e internalizar, ordenadamente, as “peças” do novo código. 

 A grande dificuldade do aprendiz de uma LE é diferenciar os sons dessa nova 

língua, que não ocorrem na língua materna. É o que observamos durante a nossa pesquisa. 

Como os padrões de sons da primeira língua já se encontram fortemente estabelecidos, os 

novos sons se apresentam como desafio para o aprendiz, posto que os da LM são tomados 

como padrão. Assim, é importante conscientizar o aprendiz da necessidade de se observar 

as semelhanças e diferenças fonéticas encontradas nos idiomas em estudo: no caso de 

nossa pesquisa, espanhol e português.  

Devemos ressaltar que um dado que nos chama atenção são as dificuldades do 

aprendizado do espanhol por lusofalantes, já que as duas línguas tem muitas similitudes 
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linguísticas, embora apresentem diferenças, por vezes até extremas. Estes problemas 

advêm, principalmente, da interferência da LM para a LE, o que pode ocasionar o fato do 

aprendiz processar oralmente elementos da LE, como pertencentes à LM. Sabemos que é 

indispensável a captação dos elementos sonoros da LE e da LM, como também suas 

similitudes e diferenças, porque isso vai conduzir o aluno, mais facilmente, ao caminho 

da aprendizagem. Nesse sentido, Alves (2009, p. 204) afirma que é necessário um 

estranhamento por parte do aprendiz frente a tais diferenças, já que os contrastes entre os 

dois sistemas sonoros, ao serem percebidos pelo estudante, tornam-se mais fáceis de ser 

manipulados. O quadro, a seguir ilustra o processo citado:  
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Quadro VI- Esquema da consciência fonológica 

 

   Fonte: Lima (2012, p.47) 

  

De acordo com o quadro13 exposto, para que o processo de consciência fonológica 

possa ocorrer, o aprendiz deve receber explicações (inputs) a respeito da diferença entre 

os sons da LM e da LE, ou seja, o aprendiz da LE deve tomar conhecimento de 

particularidades do sistema de sons dos idiomas em questão. Esse conhecimento serve de 

base para promover a reflexão e os demais processos de manipulação, que conduzem à 

consciência fonológica.  

Assim, podemos dizer que os aprendizes são capazes de refletir criticamente sobre 

o código linguístico, analisando-o e, portanto, fazendo, conscientemente, uma apreciação 

depurada da linguagem. Isto só ocorre se o aprendiz receber uma orientação adequada do 

professor, que tem o papel de conscientizá-lo das diferenças entre os sistemas de sons das 

                                                           
13 É necessário mencionar que o quadro acima foi criado por Lima (2012), baseado nas leituras de 

Lamprecht (2009). 
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duas línguas. Por experiência própria, no auge de nossa pesquisa, observamos o quanto é 

necessário este suporte para o estudante brasileiro. Com isso, o aluno torna-se capaz de 

produções mais próximas da nativa, uns mais, outros menos, dependendo do nível e das 

diferenças individuais de cada um.  

A esse propósito, Schmidt (1990) reforça que não há aprendizado de qualquer 

aspecto de uma língua estrangeira, seja de ordem semântica, pragmática, morfológica, 

sintática ou fonológica, sem pelo menos um grau mínimo de atenção e consciência por 

parte dos aprendizes. Para o uso do sistema da língua meta, acreditamos que o aluno 

possui seu próprio modelo de construção linguística, que ele já conhecia a partir da sua 

língua materna e transfere para o aprendizado da LE. Isto não é fácil, pode gerar diversos 

tipos de problemas, valendo salientar que o que nos interessa, é a questão fonética. 

Observamos que, algumas vezes, os alunos processam os sons do espanhol da mesma 

maneira como fazem em português.  

 Quando atinge esse nível de consciência dos sons da língua, o aprendiz pode partir 

de um primeiro estágio (produção com traços da LM), para um segundo estágio (produção 

próxima da nativa). Esse processo se dá com a tomada de consciência dos aspectos 

fonético-fonológicos de um novo sistema linguístico que se está aprendendo, 

particularmente, quando se trata de duas línguas tão próximas. Por isso, a importância, de 

o indivíduo se conscientizar desde cedo que está diante de um novo código, pois isto é 

um dos pré-requisitos para que a aprendizagem se realize. Cabe recordar que a atuação 

do professor é de fundamental relevância para que os alunos se deem conta de que a 

consciência fonológica da língua meta é um fator indispensável no processo de ensino-

aprendizagem de um novo idioma.  

Acreditamos que, quanto mais rapidamente os aprendizes tomarem consciência 

das particularidades dos sistemas fonético-fonológicos de sua língua materna e da língua 

que estão aprendendo, maior será a probabilidade de aprender os novos sons. Quando 

reconhecem, de forma adequada, o sistema fonético-fonológico da língua meta, os 

aprendizes conseguem interpretar esse outro sistema, não apenas tomando como 

referência sua língua materna. Cagliari (1997, p.16) corrobora nossa postura ao afirmar 

que quando uma pessoa faz uso de uma língua estrangeira e não conhece como funciona 

o sistema fonológico dessa língua, tende a basear-se em função do sistema fonológico de 

seu próprio idioma.  
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Aprender um novo idioma se torna mais simples quando se tem alguma 

consciência do processo de aprendizagem. Acreditamos que a configuração fonológica 

da língua materna do aprendiz (aqui, o português brasileiro) exerce influência na 

aprendizagem do sistema fonético da língua espanhola. Dessa forma, os aprendizes 

podem confundir estruturas fonéticas da língua materna com as da língua estrangeira 

(como poderemos observar na análise dos dados), principalmente nos estágios iniciais de 

aprendizagem. Neste sentido, de acordo com Brandão (2012, p.48), 

 

os primeiros contatos do aprendiz com os sons e a musicalidade da 

língua estrangeira envolvem um estranhamento diante do novo, algo 

que remete a uma sensação de impotência no se fazer entender, já 

experimentada nos estágios iniciais de aquisição da sua língua materna. 

 

Assim, Rosa e Leow (2004) afirmam que o questionamento do papel que a 

consciência fonológica exerce no processo de aprendizagem é de suma importância, 

embora polêmica, no campo de estudos de aprendizagem de línguas estrangeiras. 

Concordamos com os autores, já que consideramos necessária a conscientização dos 

alunos sobre as diferentes estruturas fonéticas do novo idioma, uma vez que esses 

conhecimentos podem contribuir para a sua aprendizagem. Contudo, vale ressaltar, como 

veremos na análise dos resultados, o fato de que os informantes da nossa investigação 

terem acesso aos conhecimentos fonéticos não foi relevante na vocalização da lateral, já 

que foi ínfima a diferença entre o percentual dos informantes com e sem consciência 

fonológica. Isto vem confirmar a polêmica existente e mencionada pelos autores 

supracitados, sobre essa questão.  

3.6 Considerações sobre o conhecimento gramatical explícito  

No ensino de línguas estrangeiras, a princípio, enfatizava-se e se valorizava a 

forma linguística, sem fazer relação alguma à competência comunicativa dos aprendizes. 

Contudo, com o surgimento do enfoque comunicativo de ensinar idiomas, a ênfase na 

forma vem diminuindo, ou seja, não se considera o ensino gramatical explícito como um 

fator de grande importância no processo de aprendizagem.  

Segundo Gargallo (2004, p.67), o enfoque comunicativo é uma orientação 

metodológica aplicada ao ensino de línguas estrangeiras que tem sua origem em um 
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movimento renovador desenvolvido durante a década de setenta no marco das ações 

promovidas pelo Conselho de Europa.  Ele integra de forma interdisciplinar diversas 

áreas, como a pragmática (que está relacionada com o uso da língua), a sociolinguística 

(quando se toma a ideia de variação linguística) e a linguística (a língua como instrumento 

de comunicação).   

  No contexto atual de tantas mudanças de paradigmas socioculturais, de novas 

concepções de práticas sociais e de ensino, lecionar uma LE nos leva a refletir o tempo 

todo sobre o que ensinar, quais as reais necessidades dos nossos alunos, que 

conhecimentos gramaticais eles necessitam para aprender o novo idioma de forma 

satisfatória, até que ponto esses conhecimentos ajudam os estudantes a progredir no seu 

processo de ensino-aprendizagem, como ensinar esses conhecimentos, entre tantas outras 

questões.  

Assim, nós, professores de línguas estrangeiras, devemos conhecer os sistemas 

gramaticais tanto da LM como da LE que ensinamos, no nosso caso, o espanhol. Dessa 

forma, podemos solucionar com maior clareza as dificuldades que surgirão no processo 

de ensino/aprendizagem, o que nos permitirá utilizar os melhores métodos e estratégias 

para que os alunos possam aprender as novas estruturas linguísticas. Particularmente, 

quando trabalhamos com línguas próximas, como o português e o espanhol.  

 De acordo com Álvarez (2012, p.175), podemos dizer que existe uma divergência 

no que se refere ao conhecimento explícito e implícito, pelo fato de como os aprendizes 

internalizam as estruturas da língua. Neste sentido, o termo mais frequentemente utilizado 

para associar ao saber disponível do aprendiz, por meio de uma representação consciente, 

é o conhecimento explícito, considerado no contexto de aprendizagem de línguas.  

A aprendizagem pode ser considerada explícita quando existe uma intenção 

consciente por parte do aprendiz de descobrir se o input linguístico possui regularidades 

sistematizáveis, ou seja, quando ele pretende sistematizar as regras introjetadas. Por outro 

lado, a aprendizagem implícita diz respeito a um processamento do input sem que o 

aprendiz tenha tal intenção. A distinção entre as formas de conhecimento implícito e 

explícito, portanto, refere-se a que grau essas se distanciam quanto à capacidade de o 

aprendiz verbalizar, ou seja, descrever, as regularidades do sistema linguístico 

(HULSTIJIN, 2005, p.131). 
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Segundo Ellis (1994), o conhecimento implícito bifurca-se em duas categorias: o 

conhecimento formulaico (blocos da língua), e o conhecimento baseado em regras 

(estruturas abstratas e generalizadas da língua), que foram internalizadas. Vale dizer que 

o conhecimento implícito é intuitivo, caracterizando-se pelo uso inconsciente de regras 

das quais os aprendizes não estão cientes. O conhecimento é oculto para o próprio 

aprendiz e só pode ser observado no uso real. Nesse particular, vale citar Lanzoni (2012, 

p.169):  

Desconhecer os processos subjacentes à aprendizagem de um 

determinado conteúdo ou habilidade não se trata necessariamente de 

uma ação deliberada e se difere de um processo de alheamento, que 

pressupõe uma postura de indiferença e isolamento. O aluno de língua 

estrangeira que é privado de uma compreensão mínima sobre o 

processo ao qual se submete, e vai se submeter ainda por um bom 

tempo, é tomado por uma passividade acidental, visto que a ele não 

foram facultadas escolhas.  

 

O autor se refere ao fato de que atuação do aprendiz é fundamental no processo 

de ensino-aprendizagem de uma LE, sendo, portanto, desejável que ele tenha uma postura 

participativa, apresentando plena consciência de todo o processo. Contudo, muitas vezes, 

o aluno é dispensado de uma relativa participação no processo de ensino/aprendizagem, 

com o qual ele não está suficientemente familiarizado.  

Lanzoni (2012, p.170), com referência ao conhecimento explícito, assevera que é 

um tipo de conhecimento sobre determinados saberes ou processos relacionados ao 

ensino/aprendizagem de línguas que possibilita um maior progresso na aprendizagem da 

língua meta, devido às alterações positivas na motivação, na atitude, no rompimento de 

barreiras afetivas e outras variáveis individuais dos aprendizes.  

Neste contexto, consideramos que o conhecimento explícito sobre determinado 

processo pode favorecer o aprendiz com vistas a uma maior eficácia no seu aprendizado. 

Em nossa opinião, a instrução explícita pode representar uma prática útil na sala de aula, 

isto porque através dela podemos chamar a atenção do aprendiz para detalhes até então 

não detectados. Contudo, na nossa pesquisa, como veremos nos Procedimentos 

Metodológicos, selecionamos os informantes que tiveram a oportunidade de estudar 

aspectos fonéticos da língua espanhola e outros que não, em todos os níveis analisados. 

No entanto, observamos que esse fato não fez diferença no resultado da aplicação do 
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fenômeno investigado. Ainda assim, acreditamos que explicitação de conceitos 

relacionados ao processo de ensino-aprendizagem de línguas e a explicitação de algumas 

regras (aqui, fonéticas) pode contribuir de forma positiva para o aprendizado, embora isso 

não seja determinante.  

É interessante notar, segundo Alves (2009), a importância de se ressaltar que a 

prática da instrução explícita não é uma regressão a abordagens de ensino de segundas 

línguas com foco na forma linguística, como, por exemplo, o Método de Gramática 

Tradução. O autor mostra que se trata, na verdade, de uma retomada do tempo e espaço 

de aspectos possivelmente abordados implicitamente nas aulas. Ele se posiciona a favor 

de aulas que despertem no aprendiz a necessidade de observar atentamente sua pronúncia 

na realização de atividades. Ainda que, como citamos, isso não tenha ocorrido com os 

nossos informantes, concordamos com Alves (op.cit.), no sentido de que trabalhar a 

pronúncia é necessário, porque é uma forma de ajudar o estudante a usar os fonemas 

diferentes da sua LM, por isso mesmo difíceis de apreender na LE.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Na parte metodológica desta pesquisa, tencionamos descrever os passos em 

direção à sua realização, como as técnicas de coleta dos dados, a caracterização das 

variáveis (dependentes e independentes), e ainda a forma como selecionamos os 

informantes que forneceram os dados para elaboração do corpus. Por último, 

apresentamos as técnicas utilizadas para a análise dos dados.   

 Nossa metodologia nos possibilitou a análise da realização da lateral /l/ em 

espanhol, na interlíngua dos informantes brasileiros. Dessa forma, sondamos quais os 

elementos linguísticos ou extralinguísticos que influenciam na variação, ou não, da 

lateral, através das entrevistas realizadas.  

Diante da importância dispensada à metodologia, em trabalhos de ordem 

Sociolinguística Variacionista (LABOV et al., 2006 [1968] e 2008 [1972]),  obedecemos 

aos seguintes passos: seleção de informantes;  identificação das variáveis linguísticas, 

extralinguísticas e suas variantes; processamento dos dados (análise estatística); 

interpretação dos resultados com análise qualitativa e quantitativa para identificar os 

aspectos que podem favorecer, ou não, a variação da lateral em espanhol. Desse modo, 

nosso objetivo principal foi analisar como se deu a realização da lateral em espanhol, na 

interlíngua dos informantes brasileiros. Como objetivos específicos, verificamos a 

frequência da variação na interlíngua desses estudantes na realização da lateral em 

espanhol e investigamos as variáveis mencionadas.  

 

4.1 Coleta de dados 

Investigamos a realização da lateral /l/ em espanhol, na interlíngua dos 

informantes brasileiros. Nos meses de setembro e outubro de 2013 entrevistamos 24 

brasileiros que estudam ou já estudaram o curso de Letras/Espanhol, conseguindo, com 

essa coleta de dados, o material necessário para a análise.  

Ao serem convidados para participar da pesquisa, todos foram informados sobre 

os procedimentos do trabalho. Contudo, não lhes informamos o nosso objeto de estudo, 

para evitar condicionamentos, como por exemplo, um maior cuidado ao falar, uma 

prevenção aos questionários, entre outros. Uma vez informados, solicitamos que 

preenchessem o Formulário de Consentimento (Apêndice I) e o Questionário de 
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Informação Pessoal (Apêndice II). Esclarecemos então que, mesmo assumindo o 

compromisso de participar da pesquisa, os informantes poderiam, a qualquer momento, 

desistir de sua participação, visto que é de caráter voluntário. No referido questionário, 

solicitamos os seguintes dados: idade, gênero, escolaridade, tempo de estudo, meios de 

exposição à língua em questão, experiência em país de língua espanhola, conhecimento 

de outras línguas estrangeiras, nível e frequência de uso da língua espanhola etc. Tudo 

isso objetivando um conhecimento mais apurado do perfil dos informantes (como 

veremos no tópico seguinte), e o seu domínio em relação à manipulação do idioma, entre 

outras questões que poderiam contribuir para a análise dos dados.  

Após o preenchimento do formulário e do questionário, o informante recebeu as 

devidas orientações para a realização da entrevista, quando lhe foi explicado que faria a 

leitura de uma lista de frases e textos, a serem gravados para fins de análise. Ressaltamos 

ainda que as gravações só poderiam ser examinadas somente pelo pesquisador e 

orientador, permanecendo confidencial a identidade do participante. 

 Uma vez agrupados em seu devido nível, cada participante da pesquisa foi 

submetido à leitura de um material que contemplava construções com ocorrência da 

lateral, como palavras inseridas em frases-veículo em língua espanhola (La palabra es...), 

apresentadas através de slides exibidos no aplicativo PowerPoint. Estas palavras eram 

constituídas pela lateral /l/ na posição de coda, em contextos tônicos e não tônicos, 

precedida pelas vogais /a/, /e/, /i/, /o/, /u/ (Apêndice I). Para cada segmento, foram 

escolhidas quatro palavras, totalizando 20 vocábulos. Com o objetivo de despistar os 

informantes quanto ao fenômeno analisado em nosso estudo, inserimos oito palavras 

distratoras. Elaboramos, também, dois textos em espanhol (Apêndice III) envolvendo as 

palavras das frases- veículo, para que pudéssemos investigar a influência de contextos 

maiores e menores na realização da lateral /l/ nesse idioma. Assim, considerando as 20 

palavras constituintes do corpus, juntamente com as oito palavras distratoras, fizemos a 

distribuição dessas palavras em dois textos, 12 no Texto I e 16 no Texto II. No total, nosso 

corpus foi composto da leitura de 28 frases e dois textos.  

Na amostra, seguimos a técnica da seleção aleatória estratificada, com base na 

consciência fonológica dos informantes e em seu nível de proficiência (básico, 

intermediário e avançado), o que deu origem às células sociais, como apresentamos no 

quadro a seguir:  
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Quadro VII- Distribuição de células sociais da pesquisa 

 

Célula 1 Nível Básico 

Com consciência Fonológica 

Célula 4 Nível Básico 

Sem consciência Fonológica 

Célula 2 Nível Intermediário 

Com consciência Fonológica 

Célula 5 Nível Intermediário 

Sem consciência Fonológica 

Célula 3 Nível Avançado 

Com consciência Fonológica 

Célula 6 Nível Avançado 

Sem consciência Fonológica 

 

 

Cada uma das células acima foi preenchida por quatro informantes, totalizando 24 

participantes que atenderam aos requisitos das variáveis estratificadas. As leituras das 

frases e textos elaborados, com ênfase no fenômeno linguístico analisado neste trabalho, 

foram coletadas/gravadas com o auxílio do gravador digital VN-8000PC Olympus, 

recebendo, em seguida, tratamento estatístico pelo software GoldVarb X (SANKOFF, 

TAGLIAMONTE & SMITH, 2005). 

Depois de ouvirmos as gravações, começamos a fazer o levantamento e a 

decodificação da variação da lateral /l/ em espanhol. Cada ocorrência, depois de 

transcrita, recebeu uma codificação que varia de acordo com os fatores estudados. Essa 

codificação obedece a uma sequência de símbolos, que representa uma opção dentro de 

um conjunto de possibilidades.  

Em seguida, esse material recebeu um tratamento estatístico pelo software 

GoldVarb X (op.cit.), que nos forneceu dados para quantificar a ocorrência do fenômeno. 

Isto porque o tratamento estatístico é considerado, dentro dos estudos quantitativos, um 

dos passos mais importantes, pois fornece dados sobre o comportamento de cada variável. 

A análise quantitativa nos conduziu à observação das variáveis linguísticas e 

extralinguísticas, fazendo-nos identificar o fenômeno.  

Vale ressaltar que os resultados fornecidos através destes dados foram 

comparados com as hipóteses elaboradas, posto que analisamos se elas foram realmente 

adequadas.  
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4.1.1 Perfil dos Informantes 

 Nossos informantes são ou foram alunos de instituições superiores públicas, 

Universidade Estadual da Paraíba e Universidade Federal da Paraíba, do Curso de 

Letras/Espanhol.  

Como já mencionamos, para enquadrar os alunos nos níveis básico, intermediário 

e avançado de proficiência da língua espanhola, além de levar em consideração o tempo 

de estudo dos informantes, também realizamos uma entrevista voltada para suas 

habilidades na expressão oral deste idioma, para assegurar a devida classificação. Assim, 

no nível básico, classificamos os informantes com até um ano de estudo de espanhol; no 

nível intermediário, com um a dois anos e, no nível avançado, com mais de dois anos.  

Todos os informantes de nível básico já tinham estudado a disciplina de Língua 

Espanhola I e II, sendo que, dos oito informantes, quatro já haviam cursado a disciplina 

Fonética da Língua Espanhola e quatro, não (como vimos no quadro do tópico anterior, 

isso ocorreu em todos os níveis). Os informantes do nível intermediário já tinham  

estudado a disciplina de Língua Espanhola III e IV, enquanto os de nível avançado, 

Língua Espanhola V e VI, incluindo alguns que possuiam curso de Conversação. Em sua 

totalidade, os informantes são nordestinos, do Estado da Paraíba, residindo em João 

Pessoa e Campina Grande.    

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

Na análise sociolinguística variacionista, analisamos a língua como é falada no 

contexto social e como se utiliza na vida diária. São os dados de uso que nos dizem como 

a língua funciona. Nesse sentido, uma das etapas primordiais, com relação a esse tipo de 

análise, é caracterizar as variáveis que possibilitam esclarecer o comportamento de um 

fenômeno linguístico determinado. 

 Assim, descreveremos a variável dependente que responde pelo fenômeno em 

questão. Logo, analisaremos as variáveis independentes, que podem ser linguísticas 

(fatores de ordem interna à língua) e/ou extralinguísticas (elementos externos à língua) 

que podem influenciar diretamente o fenômeno, favorecendo ou não a sua ocorrência. 
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A) Variável dependente  

Em nossa pesquisa, consideramos como variável dependente o fenômeno da 

variação da lateral /l/ em espanhol na interlíngua dos informantes brasileiros. A variação 

se dá então pelo fato de alguns informantes realizarem a lateral /l/ de forma vocalizada 

[w], como ocorre em sua língua materna (cartel –[kaɾtew]). Neste sentido, de acordo com 

Tarallo (1990), a variável dependente é o contraste de duas formas linguísticas que se 

sobrepõem pela influência de alguns fatores em um mesmo contexto linguístico. 

Analisamos de oitiva a variável dependente, procedendo a uma análise perceptual da 

audição dos dados, quando codificamos a ocorrência da lateral.  

 

B) Variáveis independentes  

  

As variáveis independentes são um conjunto de fatores linguísticos e/ou 

extralinguísticos que podem gerar ou não a ocorrência da variável dependente: o 

fenômeno da variação da lateral /l/ em espanhol na interlíngua dos informantes 

brasileiros.  

 

b1) Variáveis independentes linguísticas  

  

Delimitamos as variáveis independentes linguísticas com base em estudos 

previamente conhecidos: Espiga (2001), Collischonn e Quednau (2009), Hahn (2010), 

que desenvolveram o estudo da lateral /l/ na perspectiva sociolinguística e, serviram-nos 

de apoio para a nossa pesquisa. Outros trabalhos que também utilizamos foram: Pereyron 

(2008), Lucena e Alves (2009; 2010) e Lima (2012). Esses autores, embora não abordem 

o nosso fenômeno, comparecem com estudos de aprendizagem de línguas estrangeiras na 

perspectiva sociolinguística. 

 

 Contexto Fonológico Precedente  

O contexto fonológico precedente refere-se à vogal que antecede a lateral /l/ em 

posição de coda silábica. Dessa forma, analisamos a variação da lateral /l/ antes das 

vogais: /a/, /e/, /i/, /o/ e /u/ em língua espanhola, para detectar as vogais que mais 
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influenciaram na realização da lateral. Levamos em consideração as pesquisas de Hahn e 

Quednau (2007), Lima (2012) e Silva (2013), que também investigaram o contexto 

fonológico precedente. 

Nossa hipótese é a de que a vogal /u/ fosse o contexto que mais favoreceria a 

vocalização na interlíngua dos informantes brasileiros, porque quando eles a pronunciam 

antes da lateral em português, este fonema os encaminha para a vocalização. Isto acontece 

devido ao som do /l/, na sua variedade da língua portuguesa, favorecer um prolongamento 

da vogal /u/, acarretando em um alongamento compensatório, como podemos observar 

na transcrição fonética da palavra último: [u:timo].  
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Quadro VIII– Contextos fonológicos precedentes analisados 

 

Descrição dos contextos fonológicos 

precedentes 

Exemplos em espanhol 

/a/: vogal, abertura máxima, 

localização central.  

 

altura, nepal, palmeras, natural 

 

/e/: vogal, abertura média, localização 

anterior. 

 

ángel, cartel, cárcel, acelga 

 

/i/: vogal, abertura mínima, 

localização anterior. 

 

 

fértil, perejil, ágil, Brasil 

/o/:vogal, abertura média, localização 

posterior. 

 

olvidar, sol, folclore, polvo 

/u/: vogal, abertura mínima, 

localização posterior. 

 

 

pulsar, último, cultura, baúl 

 

 

 Tonicidade 

 

 

 Identificamos a variável tonicidade, levando em consideração o fato de a lateral 

/l/ se situar ou não na silaba tônica. Assim, selecionamos quatro palavras para cada vogal 

(/a/ /e/ /i/ /o/ /u/), onde a lateral aparece em contextos tônicos e não tônicos. Pretendemos 

observar se a variação da lateral /l/ se dá de forma mais acentuada quando se encontra na 

sílaba tônica ou não.  

A partir dos estudos de Martins (2008), quando afirma que a tonicidade da sílaba 

que contém a variável dependente pode ser ou não um fator relevante que conduz a 

acomodação linguística, buscamos investigar os contextos prosódicos que influenciaram 

a ocorrência da vocalização da lateral.  
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Quadro IX- Tonicidade 

 

Vogais Não Tônica Tônica Não tônica Tônica 

/a/ 

 
 Altura Nepal Palmeras Natural 

/e/ 

 
  Ángel Cartel Cárcel Acelga 

/i/ 

 
Fértil Perejil Ágil  Brasil 

/o/ 

 
Olvidar Sol Folclore Polvo 

/u/ 

 
 Pulsar Último Cultura Baúl 

 

 

 Tipo de instrumento  

  

 Para a realização do estudo, utilizamos como instrumento a leitura de palavras 

inseridas em frases-veículo (La palabra es...) e textos apresentados através de slides 

exibidos no aplicativo PowerPoint, com a finalidade de coletar os dados.  

 Vale salientar que, nos estudos de Pereyron (2008) e Lima (2012), a variável tipo 

de instrumento foi controlada, no momento em que estas autoras estabeleceram a hipótese 

de que a variável, na aplicação do fenômeno por elas estudado (a epêntese, no discurso 

de estudantes de inglês), ocorresse em menor escala nos dados da lista de palavras, 

enquanto causadora de uma produção mais elaborada, quando o falante-aprendiz 

encontra-se mais atento ao que está lendo. Com efeito, o maior número de epêntese 

localizou-se na leitura dos textos, posto que são maiores e exigem menor monitoramento 

dos informantes.  

 Devemos dizer que também nos atrelamos ao mesmo direcionamento de trabalho 

das mencionadas autoras, por acreditar que a variação da lateral /l/ se daria de forma mais 

acentuada na leitura dos textos. Contudo, essa variável não foi selecionada pelo programa, 

como veremos na análise dos resultados.  
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b2) Variáveis independentes extralinguísticas  

 

 Consciência Fonológica  

De acordo com Hernandorena (1999), os falantes de uma língua, enquanto 

interagem socialmente, fazem circular emoções e significados, por meio de sons, isto sem 

perceber a organização interna do sistema que constitui a língua.  

Contudo, segundo Scliar e Cabral (1999), o aprendiz tem a capacidade de refletir 

criticamente sobre o código linguístico e até tomá-lo como objeto de análise, ou seja, ele 

pode utilizar a linguagem de forma consciente. Acreditamos então que o aprendiz de LE 

não está assim tão alheio ao novo idioma, podendo participar ativamente de todo o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, Alves (2009, p. 45) assinala que a consciência fonológica é um 

dos aspectos da consciência linguística, enquanto associada ao reconhecimento e ao uso 

do código linguístico referente ao sistema de sons da língua. A noção da consciência 

fonológica é ampla, embora ainda não exista um consenso entre os pesquisadores sobre a 

quantidade de níveis. A maioria dos autores estabelece os seguintes: consciência no nível 

das sílabas; das unidades intrassilábicas e dos fonemas (consciência fonêmica), sendo esta 

última a que nos interessa para fins de pesquisa. A primeira corresponde à capacidade de 

segmentar as palavras em sílaba; a segunda pode ser dividida em dois tipos: a consciência 

da rima e a das aliterações, enquanto que a consciência fonêmica diz respeito 

à capacidade de reconhecer e manipular as menores unidades de som 

que possuem caráter distintivo na língua. O indivíduo que manifesta 

consciência no nível do fonema é capaz de: segmentar uma palavra nos 

diversos sons que a compõem; juntar sons separados, isolados, de modo 

a formar uma palavra; identificar e enumerar palavras que acabam ou 

terminam com o mesmo som de uma outra palavra; e excluir sons de 

uma palavra para formar outras palavras existentes na língua, dentre 

outras habilidades. (ALVES, 2009, p.44)  

 

Assim, é através dessa consciência que o aprendiz pode descrever as 

características dos aspectos linguísticos do input a que ele se submete. Questionamos 

então, até que ponto conhecer os sons da língua contribuiu para o progresso do 

ensino/aprendizagem dos alunos brasileiros de língua espanhola. Nossa hipótese é que os 
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informantes que têm consciência fonológica, ou seja, que já estudaram a disciplina 

Fonética da língua espanhola, apresentam um grau menor de variação na realização da 

lateral /l/ em espanhol, sendo menos condicionados por sua língua materna. De forma que 

os aprendizes brasileiros se inserem no estudo da língua espanhola já de posse de sua 

bagagem linguística do português. Ainda que os sistemas fonológicos dessas línguas 

sejam diferenciados, algumas vezes eles confundem os sons. Assim, a habilidade de 

consciência fonológica pode ajudá-los a reconhecer essas diferenças e não transferir o 

som de uma para a outra simplesmente.  

Vale mencionar que Alves (2009, p. 206) considera que a capacidade de o 

aprendiz reconhecer as principais dificuldades dos falantes de português brasileiro e 

detectar suas consequências na aprendizagem de uma LE, caracteriza-se como sinal de 

consciência fonológica neste processo. Assim, essa consciência inclui a capacidade de o 

aprendiz julgar as produções de seus colegas e as suas próprias produções, como 

semelhantes ao falar nativo ou não. Esta é uma capacidade de suma importância para a 

aprendizagem da língua meta, no momento em que sinaliza, no aprendiz, a capacidade de 

reconhecer as diferenças entre a forma nativa e a produzida por um falante de sua LM. 

 Nível de proficiência  

Esta variável enquadra três níveis de proficiência dos informantes de nossa 

pesquisa: básico, intermediário e avançado, no momento em que objetivamos identificar 

em quais deles os aprendizes apresentam maior ou menor grau de variação, na realização 

da lateral /l/ em espanhol em coda silábica.  

Para Ellis (1994), a proficiência, que a princípio considera como sinônimo de 

competência linguística ou comunicativa, representa o conhecimento da nova língua por 

parte do aprendiz. Acontece que, em 1994, o autor revê seu conceito, contrastando 

competência com proficiência, e definindo, esta última, como a habilidade que expressa 

o aprendiz, ao fazer uso de sua competência, ou seja, o conhecimento da LE que 

internalizou. 

Por sua vez, Stern (1987) define a proficiência como domínio intuitivo das formas 

da língua, em três aspectos: domínio intuitivo de significados linguísticos, cognitivos, 

afetivos e socioculturais; capacidade de usar a língua com ênfase maior na comunicação 

e criatividade no uso do idioma.  
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Stern (1992) também reavaliou seu conceito, garantindo que o termo proficiência 

é a capacidade de um aprendiz usar a língua, sem enfatizar formas linguísticas, regras e 

significados.  Dessa forma, a proficiência alude ao domínio das habilidades de 

compreensão leitora e auditiva e de expressão oral e escrita. Esse conceito também pode 

referir-se ao nível em que se encontra o aprendiz. 

Neste sentido, cabe citar os estudos de Lennon (1990), ao definir o termo fluência 

oral em LE ora em sentido amplo, ora em sentido restrito. No amplo, a fluência é sinônimo 

de proficiência oral, visto que ser fluente é o ponto máximo do domínio em língua oral. 

No restrito, fluência é um componente da proficiência oral, pois o aprendiz pode ser 

fluente, mas apresentar competência gramatical (linguística) ruim; ou pode ser fluente e 

não possuir um vocabulário diversificado; o aprendiz pode ainda falar corretamente, mas 

não ser fluente. É quando a fluência é classificada como a facilidade para se comunicar e 

ter domínio de expressão, sabendo-se que se trata de competência comunicativa. 

Finalmente, vale registrar que se costumava confundir o conceito de fluência com o de 

proficiência, o que se intensificou com os estudos de Lenon (1990).   

Assim, consideramos que ser proficiente em uma língua estrangeira, no nosso caso 

em espanhol, é ser capaz de comunicar-se em situações reais, que envolvem, além do uso 

de regras gramaticais, formas que são socialmente adequadas ou não. É a capacidade, do 

aprendiz, de negociar significados que abranjam conhecimentos linguísticos e culturais, 

como também competências discursivas e comunicativas.   

Lucena e Alves (2009; 2010), em suas pesquisas, apontam que o nível de 

proficiência dos informantes foi identificado como uma das importantes variáveis nas 

rodadas efetivadas. Em suas análises, esses autores afirmam que, quanto mais básico o 

nível de proficiência do aluno, mais próximas estarão suas produções da língua materna. 

Com base nestes estudos, consideramos que nossos informantes que se encontram no 

nível avançado realizariam em menor grau a vocalização da lateral /l/ em espanhol.  

 Instrumento de análise dos dados 

De acordo com Brescancini (2002), o GoldVarb X é uma versão recente do 

conhecido VARBRUL, que tem todos os seus programas  executados em um único 

arquivo. Como aplicativo computacional que pode ser acessado, sem ônus, na Internet, o 
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GoldVarb X é uma excelente ferramenta para a realização de análises quantitativas de 

dados linguísticos, de forma que executa análises multivariacionais.  

 Assim, para utilizar o programa, inicialmente gera-se o arquivo de dados, no qual 

estão todas as ocorrências codificadas, conforme a variável dependente e os grupos de 

fatores especificados. Seguem-se, então, os códigos estabelecidos pelo pesquisador, que 

atribui um símbolo distinto para cada fator que compõe as variáveis independentes do 

trabalho. Esse arquivo pode ser digitado diretamente no aplicativo do Goldvarb ou em 

qualquer editor de texto. É interessante dizer que o programa procura identificar possíveis 

erros de digitação, ajudando sobremaneira o pesquisador a corrigi-los.  

A dinâmica do programa é a seguinte: após a conferência do arquivo de dados, 

outro arquivo é automaticamente gerado (arquivo de condições), onde aparecem os 

grupos de fatores analisados no estudo. Em seguida, é gerado o arquivo de células para 

conferir o valor dos pesos relativos, com base nas porcentagens de aplicação dos grupos 

de fatores. Por último, o programa cria o arquivo de resultado que providencia os números 

de aplicação e não aplicação da regra variável em análise para cada fator condicionador 

do fenômeno. Concluimos, então, com a rodada binomial stepup e stepdown que 

evidencia as variáveis mais/menos relevantes na aplicação do fenômeno. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com o presente trabalho, nossa intenção é analisar a interlíngua dos 

estudantes brasileiros, ou seja, o sistema linguístico do falante não nativo em uma 

determinada etapa (níveis básico, intermediário e avançado) do processo 

ensino/aprendizagem da língua espanhola, mais precisamente a aplicação do 

fenômeno da vocalização da lateral em espanhol. Dessa forma, pudemos confirmar 

que a interlíngua se compõe de forma progressiva e criativa e que este sistema 

apresenta elementos tanto da língua materna (português), como da língua meta 

(espanhol). Detectamos ainda que o efeito da interlíngua ocorre nos três estágios 

mencionados.  

Este processo faz com que o aluno busque acomodar as próprias hipóteses, 

enquanto constrói sua interlíngua.  Assim, comprovamos os estudos de Griffin 

(2005), quando afirmou que a interlíngua é um sistema permeável, já que é aberto a 

modificações, no qual as observações de diversos usos linguísticos podem provocar 

novos conhecimentos a qualquer momento; é dinâmica, já que as observações levam 

os aprendizes a formular novas hipóteses e comprová-las. Além disso, é sistemática 

porque podemos descrever e definir a rede de conhecimentos que possui o aprendiz.   

Diante do exposto, apresentamos e discutimos aqui, neste tópico, os dados da 

interlíngua dos informantes, obtidos durante a rodada efetuada, na qual examinamos 

o fenômeno acima mencionado em toda a sua extensão.  

Em primeira instância, mostramos o resultado da frequência total da 

vocalização da lateral em espanhol. A seguir, especificamos como se processou a 

rodada, para então discutir as variáveis analisadas e selecionadas pelo programa 

Goldvarb X como as mais importantes para a ocorrência do fenômeno, além do valor 

percentual das variáveis selecionadas, para chegarmos ao âmago desses dados, e 

assim entender melhor a sua dinâmica. 

            Dando continuidade ao trabalho, especificamos cada variável selecionada 

pelo programa, expondo, mediante tabelas e gráficos, a frequência e o peso relativo 

de cada uma. Em seguida, investigamos se os resultados obtidos reafirmavam as 

hipóteses que elaboramos ao começar nosso estudo. Por último, fizemos algumas 

considerações sobre o ensino de fonética da língua espanhola para alunos brasileiros, 
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que podem ajudar tanto os professores, quanto os aprendizes desse idioma a entender 

melhor o processo e ensino/aprendizagem do espanhol.  

  

5.1 A dinâmica da vocalização da lateral em espanhol  

 

 Realizamos, nesta investigação, a rodada dos dados fornecida pelo programa 

GoldVarb X (SANKOFF, TAGLIAMONTE & SMITH, 2005), que viabilizou a análise 

da dinâmica da vocalização da lateral em espanhol, realizada por alunos brasileiros, com 

o objetivo de detectar as variáveis envolvidas na aplicação desse fenômeno. Assim, 

fizemos o controle das seguintes variáveis: Contexto fonológico precedente, Tonicidade, 

Tipo de instrumento, Consciência fonológica, Nível de proficiência e Instrumento de 

análise dos dados. 

 Observamos que foram configuradas 1.434 realizações da lateral, perfazendo um 

percentual de 29,70% de vocalização e de 70,30 % de não vocalização. Dessa forma, 

podemos entender mais facilmente o percentual de aplicação do fenômeno estudado, com 

a apresentação do gráfico abaixo, que possibilita a visualização do total das ocorrências 

analisadas. 

 

Gráfico I– Dinâmica da vocalização da lateral em espanhol 

 

 

 

No contexto do gráfico atinente ao total de ocorrências da vocalização da lateral, 

verificamos o grau de aplicação do nosso objeto de estudo por estudantes brasileiros,  

29,70%

70,30%

Vocalização da lateral

Não Vocalização da lateral



102 

 

evidenciando sua dificuldade de se desvincular da língua materna. Embora a vocalização 

nos três estágios analisados tenha configurado um total de 29,70%, dando a impressão de 

que a maior parte dos falantes se aproximou da LE, isto só ocorreu no estágio avançado, 

como veremos, a seguir, no gráfico da vocalização da lateral referente aos três níveis. Nos 

estágios iniciais, o gráfico mostra que a LM ainda funciona como modelo linguístico para 

os aprendizes brasileiros, constatando o que já havíamos previsto: as marcas da 

interferência linguística reveladas mais ostensivamente nos elementos da língua 

espanhola produzidos pelos principiantes, o que configura a interlíngua criada por cada 

aprendiz.  

Examinando a realização da lateral por estudantes brasileiros nos níveis básico, 

intermediário e avançado, utilizamos em nosso corpus a produção de 24 informantes, 

sendo oito para cada nível, o que nos possibilitou conseguir dados mais sólidos e 

confirmar (ou não) as hipóteses que elaboramos. 

Como já mencionamos na metodologia, todos os informantes são estudantes ou 

graduados do curso de Letras e sua formação nos conduz à assertiva de que eles conhecem 

a estrutura da língua espanhola, e mesmo os de nível básico têm alguma noção. Dessa 

forma, no quadro abaixo, mostramos a relação das variáveis independentes analisadas e 

das selecionadas na rodada, considerando como variável dependente a vocalização da 

lateral. 
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Quadro X - Variáveis selecionadas na rodada 

 

R O D A D A 

Variáveis Analisadas Variáveis Selecionadas 

Contexto fonológico precedente Nível de proficiência 

Tonicidade Contexto fonológico precedente 

Tipo de instrumento Consciência fonológica 

Consciência fonológica – 

Nível de proficiência – 

Instrumento de análise dos dados – 

 

Neste contexto, discutiremos, a partir de agora, a dinâmica de cada variável 

selecionada pelo programa, na aplicação do nosso fenômeno.  

 

5.1.1 Nível de proficiência 

 

Com respeito ao processo de acomodação linguística, quando levantamos a 

hipótese relacionada ao tempo de exposição do informante à língua meta, idealizávamos, 

com base na nossa experiência como professora de espanhol de diversos níveis e em 

pesquisas anteriores nesse campo (PEREYRON, 2008; HAHN, 2010; LIMA, 2012 E 

SILVA, 2013), que quanto maior fosse o tempo de exposição ao novo idioma, maior seria 

o grau de acomodação.  

Nesses estudos, podemos observar que os aprendizes vão construindo uma 

gramática a partir do nível básico até atingir o avançado. Existe, então, uma correlação 

entre o nível do aprendiz e seu conhecimento da língua-alvo, aqui, o espanhol, como 

identificamos ao analisar a produção linguística dos nossos informantes, nos diferentes 

estágios. Isso é uma evidência de que sua interlíngua evoluiu, distanciando-se do 

português e se aproximando do espanhol. Dessa forma, podemos afirmar que a interlíngua 

dos aprendizes de língua estrangeira é construída, paulatinamente, e é variável.   
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Nesse contexto, Pereyron (2008), ao tratar das variáveis independentes sociais, 

selecionou os informantes de sua pesquisa com base no nível de proficiência: Básico, 

alunos com até quatro anos de estudo de inglês e Avançado, alunos com mais de quatro 

anos de estudo. Com respeito à idade, os informantes tinham de 15 a 34 anos e de 35 a 57 

anos. Para a autora, foi necessário controlar os informantes com relação ao gênero: 

masculino e feminino, e ainda ao tipo de instrumento: lista de palavras e lista de frases. 

Na análise perceptual, ela assegura a relevância das seguintes variáveis linguísticas: 

consoante perdida e seu vozeamento, contexto fonológico e seu vozeamento, como 

também o tipo de cluster. As variáveis extralinguísticas selecionadas foram: idade e nível 

de proficiência. Vale ressaltar que, na nossa pesquisa, concernente a essa última variável, 

confirmamos, da mesma forma, que o tempo de estudo dos aprendizes influenciou, 

consideravelmente, na aplicação do fenômeno analisado.  

Nas pesquisas de Hahn (2010), Lima (2012) e Silva (2013), a variável nível de 

proficiência também foi selecionada como relevante para a aplicação do fenômeno 

estudado por cada um, reafirmando que o tempo de estudo da língua estrangeira influencia 

na capacidade de produção linguística dos aprendizes. É oportuno destacar que o nosso 

trabalho seguiu a mesma linha de pensamento destas autoras, no momento em que 

identificamos que, quanto maior o nível do aprendiz, mais ele se acerca da língua-alvo. 

Além disso, da mesma forma que as pesquisas supracitadas, comprovamos que a LM e a 

LE estão sobremaneira relacionadas, evidenciando que a interferência da língua 

portuguesa na aprendizagem da língua estrangeira, por falantes brasileiros, é significativa.  

Na nossa pesquisa, a variável proficiência na língua foi a que o programa 

selecionou como a mais relevante para a aplicação do fenômeno de vocalização da lateral 

em espanhol. Trabalhamos com essa variável porque o nível de proficiência do aluno de 

língua estrangeira reflete a sua produção, ou seja, acreditamos que, quanto maior o seu 

nível, menor seria o grau de vocalização da lateral em espanhol. Na tabela abaixo, 

observamos com precisão o resultado a que chegamos.  

 

 

 

Tabela I – Variação da lateral em coda silábica na variável nível de proficiência 
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Grupo de Fatores Variação da lateral em coda silábica 

 Ap./Total % P.R 

Nível de 

proficiência 

 

- Avançado 

- Intermediário 

- Básico 

 

 

 

 

43/476 

      163/478 

220/480 

 

 

 

 

9% 

           34.1% 

45.8% 

 

 

 

 

0.21 

            0.59 

0.71 

 

TOTAL: 426/1434 29.7%  

 

Analisando a tabela, pudemos verificar que os informantes de nível básico e 

intermediário realizaram a vocalização da lateral com mais frequência. Certamente, esses 

informantes se encontram numa fase mais incipiente, por isso ainda enfrentam 

dificultades diante de determinados elementos fonológicos da língua meta. Nesse estágio 

inicial de aprendizado da língua espanhola, resulta mais fácil para o aprendiz lidar com 

estruturas mais próximas de sua língua materna. Esse resultado já era, de certa forma, 

esperado, pelo fato de ser a ocorrência do fenômeno investigado bem mais expressiva no 

nível básico (alunos brasileiros com até um ano de exposição à língua espanhola), o que 

vem reafirmar as hipóteses levantadas. Consideramos que isso se deve à proximidade da 

língua materna, já que, neste estágio, o aluno é mais suscetível a influências e 

interferências linguísticas, como já mencionamos e vimos no aporte teórico.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico II – Vocalização da lateral referente aos três níveis 
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Dessa forma, no Básico houve 45,8% de vocalização da lateral; no Intermediário, 

34,1% e, no Avançado, 9%. Como vemos, a diferença entre a ocorrência do Básico e a 

do Intermediário, de 11,7%, mostra que houve uma evolução, na medida em que podemos 

observar claramente um continuum linguístico, em que o informante passou de um 

estágio muito dependente da LM, a um estágio intermediário, para depois atingir um nível 

mais próximo da LE. No último estágio, a circunstância de 9% é relativamente 

significativa, já que, como mencionamos, os aprendizes se aproximaram mais 

efetivamente da LE, embora ainda existindo algumas marcas da sua LM.  

Com relação ao peso relativo, o valor de 0,71, no Básico, favorece 

consideravelmente o fenônemo; no Intermediário, 0,59 também é representativo e, no 

Avançado, o valor de 0,21 desfavorece o fenômeno. Assim, vemos que os dados 

quantitativos corroboram as hipóteses levantadas.  

Em relação aos informantes de nível avançado, conforme o esperado, houve um 

percentual de aplicação de inserção vocálica inferior ao dos informantes de nível básico 

e intermediário. Isto se deve ao fato de que o nível avançado exige do aprendiz um tempo 

de contato maior com a língua meta. Essa realidade corrobora a nossa hipótese de que, 

quanto maior este contato, maior o domínio linguístico da língua espanhola e mais 

acentuadada ainda a proficiência deste idioma. Nossos resultados acrescentam-se àqueles 
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encontradas em outras pesquisas da área, como: Marques (2006); Lucena e Alves (2009), 

além das mencionadas anteriormente.    

 

5.1.2 Contexto fonológico precedente 

 

 

A segunda variável mais relevante na rodada foi o contexto fonológico precedente. 

Esta variável diz respeito à vogal que antecede a lateral em coda silábica: a, e, i, o, u. 

Nossa pesquisa foi direcionada para identificar quais as vogais que mais influenciam na 

realização da lateral. Devemos dizer que estabelecemos anteriormente esses segmentos 

fonológicos, uma vez que concebemos nosso corpus com base neles. Dessa forma, cada 

um deles elege quatro palavras em localização pretônica e postônica (ver Apêndice III). 

Vale ressaltar que alguns estudos, como os de Hahn (2010), Lima (2012) e Silva (2013), 

também controlaram o contexto fonológico precedente. 

  Lima (2012), quando analisou as variáveis independentes linguísticas, controlou 

o contexto fonológico precedente (as consoantes labiais /p, /b/, coronais /t, /d/ e dorsais 

/k/, /g/), tanto no português como LM, quanto no inglês como LE, evidenciando que tal 

variável influenciou na aplicação do fenômeno por ela estudado.  

  Silva (2013), em seu estudo sobre a aprendizagem da lateral pós-vocálica por 

aprendizes africanos lusófonos residentes em João Pessoa, também controlou o  contexto 

fonológico precedente (/a/, /e/, /i/, /o/ e /u/), reafirmando que este influencia, 

consideravelmente, na aplicação do fenômeno investigado: a vocalização da lateral pós-

vocálica pelos informantes. A autora identificou que a vogal mais favorável para a 

vocalização é a /a/, com 34,7% de ocorrências, seguindo-se a vogal /i/, com 28,9%, e a  

/u/, com 21%. Por fim, as vogais /e/ e /o/, com 18,3%. Na nossa pesquisa, constatamos 

exatamente o contrário: a vogal /a/ foi a menos favorável a vocalização da lateral, com 

15,7%. Chamamos a atenção para o fato de que, diferentemente do trabalho dessa autora, 

houve 35,2% de vocalização antes da vogal /o/.   

O estudo de Hahn (2010) analisou a produção oral de brasileiros gaúchos como 

aprendizes de inglês, detendo-se na identificação da vocalização da lateral /l/ pelos 

informantes selecionados, levando em consideração a interferência da língua portuguesa. 

Uma das variáveis linguísticas controladas foi o contexto fonológico precedente, quando 

a autora identificou que ele pode favorecer ou não a vocalização do fonema /l/, sendo 
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menor quando a vogal precedente ao l possui o traço [+ anterior], enquanto a ocorrência 

de vocalização será maior quando a vogal precedente ao l escuro possui o traço [+ 

posterior]. Com o nosso trabalho, confirmamos os resultados do estudo desta autora, na 

medida em que ela também observou que essa variável pode interferir na aplicação do 

fenômeno.    

Em nossa investigação, também controlamos o contexto fonológico precedente 

(/a/, /e/, /i/, /o/ e /u/), quando detectamos: antes da vogal i, o peso relativo de 0.61, 

ocorrendo que, antes do u, esse peso foi de 0.59 e, antes da vogal o, de 0.57,  favorecendo 

a realização da vocalização da lateral, nos contextos mencionados. Já no caso das vogais 

e e a , observamos a ocorrência de 0.45 e 0.29, respectivamente, desfavorecendo, então, 

a aplicação do fenômeno investigado.  

Quando comparamos esses valores com os mencionados anteriormente, notamos 

uma diferença considerável na vocalização da lateral. Provavelmente, isto se deve ao fato 

de que a articulação das vogais /e/ e /a/ não favorece à produção da vocalização. Assim, 

é mais fácil para os informantes pronunciar a lateral antes destes segmentos fonológicos, 

como observamos nos exemplos a seguir: [kartel] e [natural]. 

Com relação à vogal u, quando a pronunciamos, antes da lateral, seu som nos 

conduz à vocalização, uma vez que este som no português brasileiro soa como um /u/ 

longo, ou seja, como se a vogal sofresse um alongamento. Com efeito, é óbvio que se 

expressa como a segunda mais vocalizada, por características próprias da vogal. Por 

exemplo, como observamos na transcrição fonética da palavra cultura, em português: 

[kuwtuɾə]. Com relação às vogais i e o, a vocalização realizada também foi bastante 

expressiva, provavelmente devido à dificuldade da pronúncia da lateral diante destas 

vogais, porque não é fácil para os aprendizes brasileiros internalizar o som que não tem 

correspondente na sua variedade da língua portuguesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

Tabela II – Variação da lateral em coda silábica na variável contexto fonológico 

precedente 

 

Grupo de Fatores Variação da lateral em coda silábica 

 Ap./Total % P.R 

Contexto fonológico 

precedente 

 

- I 

-U 

- O 

- E 

- A 

 

 

 

 

103/287 

103/286 

93/264 

82/311 

45/286 

 

 

 

 

35.9% 

36.0% 

35.2% 

26.4% 

15.7% 

 

 

 

 

            0.61 

0.59 

0.57 

0.45 

0.29 

 

TOTAL: 426/1434 29.7%  

 

Como vimos na tabela acima, o peso relativo concernente às vogais é o seguinte: 

I- 0.61, U - 0.59, O- 0.57, E- 0.45 e A- 0.29. Observamos então que os pesos relativos de 

A e de E desfavorecem a aplicação do fenômeno, enquanto que, com as demais vogais, o 

fenômeno é favorecido.  

5.1.3 Consciência fonológica  

No tocante à consciência fonológica, constatamos que 29.0% dos informantes 

realizaram plenamente a vocalização, um percentual muito aproximado daqueles sem 

consciência fonológica: 30.4%, o que nos chamou bastante atenção pelo fato de que, 

mesmo os informantes que tinham conhecimentos na área, ou seja, estudaram a disciplina 

Fonética, realizaram a vocalização quase nos mesmos termos dos estudantes sem esse 

estudo. Isso quer dizer que, mesmo que se tenha consciência das diferenças fonológicas 

dos idiomas em questão, é difícil sair do modelo da língua materna. 

Tabela III – Variação da lateral em coda silábica na variável consciência fonológica 

Grupo de Fatores Variação da lateral em coda silábica 

 Ap./Total % P.R 



110 

 

Consciência 

Fonológica 

 

- Com consciência 

fonológica 

- Sem consciência 

fonológica 

 

 

 

 

208/718 

 

218/716 

 

 

 

29.0% 

 

30.4% 

 
 
 

0.49 

 

0.50 

TOTAL: 426/1434 29.7%  

 

Notadamente, o peso relativo também confirma que a realidade dos participantes 

da nossa pesquisa com consciência fonológica está muito próxima dos sem consciência 

fonológica: no primeiro, o valor foi de 0.49 e, no segundo, foi de 0.50. Vale ressaltar que 

esse resultado veio contrariar nossa hipótese relacionada à detenção de estudos fonéticos, 

ou seja, nós acreditávamos que os informantes que tivessem estudado Fonética da Língua 

Espanhola realizariam menos a vocalização.  

É bom destacar que, mesmo estudando Fonética da língua espanhola, os 

aprendizes encontram muita dificuldade de compreender alguns pontos de articulação, 

pelo fato de serem diferentes nas duas línguas. Com efeito, os informantes podem até ter 

tido acesso à teoria, mas nem sempre assimilam de forma adequada essas diferenças, para 

então aplicá-las na prática. Ainda assim, é importante o ensino explícito de formas 

fonéticas, no nosso caso da lateral /l/, já que auxilia os aprendizes a reconhecerem as 

diferenças entre os sistemas português e espanhol, de modo que eles possam se 

conscientizar dos fonemas que se realizam de forma distinta nos dois idiomas, podendo 

observar a sua própria produção linguística. Nesse sentido, a consciência fonológica é  

uma ferramenta significativa para o ensino de línguas, fazendo com que os aprendizes 

reflitam sobre os novos sons da LE. Por isso, a consciência fonológica tem um papel 

fundamental no processo de ensino/aprendizagem, na medida em que auxilia os 

aprendizes a compreender e usar melhor a língua-alvo, no caso da presente investigação, 

a língua espanhola. 

Alves e Barreto (2009, p.239) afirmam que na aprendizagem de uma LE, deve-se 

considerar que os padrões de sons da LM se mostram bastante enraizados, pois esses sons 

já foram previamente estabelecidos. Assim, os alunos tendem a enquadrar os sons da LE 

nas categorias da LM, dificultando a aprendizagem dos novos fonemas da LE. Dessa 
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forma, a instrução explícita representa uma prática valiosa, chamando a atenção dos 

estudantes para detalhes até então não observados.  

 Vale destacar que ainda são poucas as pesquisas que abordam a consciência 

fonológica no processo de ensino de línguas estrangeiras. Como por exemplo, podemos 

citar Silveira (2004), que investigou tanto a percepção quanto a produção dos segmentos 

consonantais [p], [b], [t],[d], [k], [g], [f],[v], [dz], [m] e [n], em coda silábica. O estudo 

teve a participação de 22 informantes, matriculados em um curso de extensão de língua 

inglesa (nível básico), ministrado pela professora-pesquisadora, na instituição por ela 

integrada. Os sujeitos receberam instrução acerca dos itens-alvo em uma aula semanal, 

tendo sido usado um manual de pronúncia preparado por ela. É oportuno lembrar que a 

instrução explícita realizada tencionava levar os alunos a realizarem as consoantes em 

coda silábica, sem a presença da vogal epéntica, que aparecia para adaptar a palavra do 

inglês ao padrão silábico do português.  

A pesquisa enquadrou um grupo experimental (instruído sobre os itens-alvos) e 

um grupo de controle (sem instrução sobre o aspecto fonológico). Com relação à 

percepção dos segmentos consonantais, ambos os grupos apresentaram um aumento nos 

índices de respostas corretas, ao se compararem os resultados do pré e do pós-teste. 

Contudo, o grupo experimental apresentou considerável progresso. No que diz respeito à 

produção dos itens-alvos, a instrução explícita contribuiu para que o grupo experimental 

reduzisse os índices de epêntese nas consoantes em posição final, no pós-teste.  

Alves (2004) verificou a produção das sequências consonantais formadas entre a 

consoante final da raiz do verbo e a plosiva coronal ([d] ou [t] que caracteriza a marca de 

passado simples/particípio passado –ed na língua inglesa. Os informantes foram sete 

alunos do segundo semestre do curso de graduação em Letras da instituição em que atuava 

o professor-pesquisador. Todos os aprendizes se matricularam em uma disciplina regular 

em que se abordavam as principais características dos sistemas fonéticos do português e 

do inglês. Nessa disciplina, os alunos tiveram a oportunidade de ler textos teóricos acerca 

dos principais segmentos fonológicos na aprendizagem do inglês como LE. Além disso, 

eles puderam produzir os itens explicitados não somente  na disciplina em questão, mas 

também nas próprias aulas de língua inglesa II, também ministradas pelo professor-

pesquisador.  
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O autor observou que, após a instrução explícita, os estudantes começaram a notar 

cada vez mais os itens-alvos presentes no input oral a que eram expostos.  Isso  explica o 

progresso nos índices de acuidade durante o processo de ensino-aprendizagem. Assim, 

acreditamos que essa instrução pode ser relevante para os alunos, favorecendo seu avanço 

na LE. Isso pode perfeitamente ocorrer, embora, na nossa pesquisa tenha sido diferente, 

não havendo distinção significativa na produção linguística dos aprendizes que estudaram 

estruturas fonológicas. Cremos que tal fato ocorreu devido à interferência significativa da 

língua portuguesa no processo de aprendizagem do espanhol.    

A análise de Pasca (2003), sobre a percepção do fonema vocálico /a/ por 

estudantes brasileiros de espanhol, investigou se existe um ensino explícito das diferenças 

fonológicas entre os dois idiomas, ou se a percepção dos sons vocálicos advém de uma 

aprendizagem puramente implícita na sala de aula. Para isso, ela dividiu os informantes 

em dois grupos: um participando de oficinas de Fonética, e outro não. Os aprendizes do 

primeiro grupo (semestres iniciantes da graduação) apresentaram um avanço com respeito 

à percepção vocálica. Contudo, os do segundo grupo (semestres posteriores da graduação) 

não tiveram diferença significativa nessa percepção. Tal pesquisa nos ajudou a refletir 

sobre a relevância de se estudar questões fonéticas, no momento em que elas podem 

contribuir, em alguns contextos, para a aprendizagem de estruturas do espanhol por 

alunos brasileiros.  

5.2 O ensino de língua espanhola para brasileiros 

 

Só compreendemos a dimensão exata do saber linguístico quando começamos a 

refletir sobre o que significa aprender um novo idioma, ou seja, tudo o que necessitamos 

para poder nos comunicar em uma língua estrangeira e como chegamos a adquirir esse 

conhecimento.  

O fato é que a prática de ensino de línguas estrangeiras, no nosso caso do espanhol, 

está influenciada pelos conceitos atuais que se tem sobre a linguagem, de forma que essa 

prática é vista como um complexo fenômeno social que representa o ensino, com seus 

condicionamentos culturais e sociais e os derivados dos indivíduos que intervêm nessa 

atuação.  

Assim, podemos compreender que o desenvolvimento do ensino do espanhol, 

como língua estrangeira, no Brasil, expandiu-se com a criação do Mercosul ( Mercado 
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Comum do Sul) em 1991, pois ali se iniciava  uma nova etapa, que favoreceu a educação 

e a cultura, dando a elas lugar de destaque. A partir de então, ocorreu a integração 

econômica, social, política e cultural dos países do Cone Sul e o consequente intercâmbio 

linguístico do português e do espanhol. De acordo com Gadotti (1993), a grande 

semelhança da América Latina está na unidade linguística, isto é, no português e no 

espanhol, línguas irmãs mutuamente inteligíveis, base de nossa unidade cultural.  

No tocante aos estudos sobre a língua espanhola no Brasil, as pesquisas estão 

aumentando, no momento em que há uma necessidade de tratamento diferenciado ao 

ensino de línguas próximas. Vale ressaltar que se precisa de um enfoque metodológico 

específico para os brasileiros estudantes de espanhol, por conta das interferências que 

podem surgir das similitudes entre os dois idiomas. Por isso, escolhemos trabalhar com a 

interlíngua desses estudantes, no sentido de analisar o processo de aprendizagem numa 

perspectiva variacionista, nos tres níveis (básico, intermediário e avançado), identificando 

sua natural gradação, como observamos na discussão dos resultados. Assim, neste 

capítulo, teceremos considerações a respeito, particularmente com relação ao ensino de 

Fonética. Hoyos-Andrade (1993, p.37) afirma que  

siendo el Español y el Portugués lenguas tan parecidas, tan hermanas, 

es más que evidente que no se puede enseñar el Español a brasileños 

siguiendo los mismos esquemas y el mismo ritmo que se usan para 

enseñarles el Inglés o el Francés.14   

 

 

Comungamos, portanto, com a ideia do referido autor, pois percebemos que os 

alunos brasileiros de espanhol avançam mais rapidamente nos estudos, quando 

comparados aos de outras línguas. Contudo, algumas particularidades do novo idioma, 

lhes resultam difíceis de internalizar, principalmente quando há estruturas, no nosso caso, 

fonéticas, que não existem na sua variedade da língua materna.  Como vimos, na análise 

dos resultados, que é o som velarizado da lateral em espanhol. De forma que o ensino 

deste idioma, para brasileiros, deve ser revestido de características específicas, que levem 

em consideração a proximidade entre as línguas. 

                                                           

14 sendo o espanhol e o português línguas tão parecidas, tão irmãs, é mais que evidente que não se pode 

ensinar o espanhol a brasileiros seguindo os mesmos esquemas e o mesmo ritmo que se usam para lhes 

ensinar o inglês ou o francês.   
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  Como professora e pesquisadora, observamos que os aprendizes brasileiros são 

“falsos principiantes”, no momento em que seus conhecimentos prévios da LM 

contribuem para uma aprendizagem muito mais rápida, no início do processo.  No 

entanto, nos níveis avançados, notamos que o aperfeiçoamento ocorre de forma bem mais 

lenta e com maior dificuldade.  É interessante frisar que a semelhança entre esses dois 

idiomas permite a nós professores dar aula em língua espanhola desde o primeiro dia, 

devido à compreensão somente possível em caso de idiomas afins. Isso facilita a 

comunicação entre professor e aluno, mas, essa proximidade pode provocar interferência 

linguística. Nesse contexto, Almeida Filho (2001, p.20), afirma que 

para reestabelecer o discernimento que se apaga com frequência na 

interface de aprendizagem das línguas próximas, discutimos a validade 

de se demonstrar para o aluno que sua própria produção pode ser 

criticamente re-ouvida ou re-vista em auto-análises de seu próprio 

discurso escrito ou oral, este último gravado em áudio ou vídeo. Um 

efeito inesperado dessa busca de resensibilização do aprendente à sua 

própria produção é a intervenção do professor para mostrar o que o 

aluno “não sabe” ou não sabe fazer” ao invés do tradicional 

encorajamento esvaziado de que o aluno já sabe e já pode fazer coisas 

apesar das imperfeições e limitações presentes na sua interlíngua 

quando comparada à fala ou escrita do nativo ou falante não nativo 

padrão.     

 

Concordamos com o autor, quando assevera ser necessário que os aprendizes 

reflitam sobre seus conhecimentos do novo idioma. Mesmo que todo aluno brasileiro já 

possua, naturalmente, habilidades comuns entre a LM e a LE, é necessária essa reflexão 

para que ele evolua mais facilmente no processo de aprendizagem. Os alunos de uma LE, 

principalmente os que pretendem exercer o magistério, como é o caso dos nossos 

informantes, precisam refletir sobre sua própria língua e os significados que carregam as 

palavras em seus diversos contextos. Assim, Goettenaeur (2005, p.63) aponta a 

responsabilidade do professor em conduzir o aluno a compreender a língua como uma 

abstração, que é legitimada quando cada falante se expressa verbalmente, se comunica 

com expressões e estruturas selecionadas e constrói sua própria variedade linguística.   

É necessário ainda, com respeito a essa reflexão, que os envolvidos na dinâmica 

de ensino/aprendizagem consigam sistematizar a proximidade e a diferença na análise 

linguística do espanhol, para então superar as dificuldades nesse processo. Nós, 

professores, devemos estimular, nos aprendizes, o diálogo com seus possíveis 
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questionamentos e formular soluções para a construção do novo conhecimento. Sabemos 

que a fronteira entre a língua portuguesa e a espanhola é bastante delicada, podendo até 

ser diminuta, algumas vezes. Os procedimentos pedagógicos devem verificar e ressaltar 

aspectos da língua espanhola que correm o risco de não serem percebidos pelos 

aprendizes brasileiros.  

Neste aspecto, Almeida Filho (2001, p.20) considera que se deve focar nas 

estruturas que são parecidas demais, a ponto de soarem enganosas, com vistas a uma 

metodologia de ensino mais eficaz, posto que o ritmo do curso se dá de forma mais rápida 

pela semelhança entre as duas línguas. O autor afirma, igualmente, que as similitudes 

desses idiomas indicam que o ensino pode se basear num processo mais ágil de conteúdos, 

dando margem a experiências de uso comunicativo, ensino temático ou interdisciplinar. 

Desse modo, Serey (1999, p.27) assegura que 

 

se não existe uma compreensão mútua, pelo menos existe uma 

compreensão relativa de ambas as partes em contextos do dia-a-dia, que 

facilita a interação entre brasileiros e falantes de espanhol em qualquer 

das duas línguas. Essa compreensão relativa se explica não somente 

pela proximidade entre as duas línguas nos quatro níveis linguísticos, 

mas também pela semelhança entre as culturas: a de origem hispânica 

e a de origem portuguesa.  

 

É interessante ressaltar que, nós professores, tenhamos o cuidado para que o 

portunhol, língua intermediária entre o português e o espanhol, não se solidifique num 

determinado nível, por parecer suficiente para a comunicação. Contudo, Almeida Filho 

(2001, p. 15) afirma que, nos primeiros estágios, o portunhol é uma manifestação natural 

da interlíngua dos alunos, e por isso deve ser aceito. Provavelmente, muitos 

hispanofalantes, estudantes de português, e lusofalantes, estudantes de espanhol, têm a 

percepção frequente de que estão escrevendo ou falando na sua língua materna “de forma 

equivocada”, ao expressar-se na língua meta nos níveis iniciais. Isso ocorre porque a 

semelhança contribui para uma compreensão inicial, que pode desinibir o aluno 

brasileiro/português nesta etapa. Só que, quando surgem as complexidades dos níveis 

posteriores, sabe-se que o estudante encontra dificuldade de interiorizar algumas 

estruturas, como já mencionamos. Assim, Miranda Poza (2009, p.14) afirma que 
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la convivencia entre dos lenguas, próximas desde un punto de vista 

estructural y léxico, permite un grado de intercomunicación 

relativamente elevado entre los hablantes de una y otra, en especial en 

diversos estados del sur de Brasil, lo que conllevó la aparición de una 

lengua espontánea de intercambio comunicativo que responde 

popularmente al nombre portuñol.15 

 

Vale ressaltar que os estudos sobre a língua espanhola e seu ensino-aprendizagem, 

no Brasil, estão marcados por um tratamento contrastivo. Como seja, existe o impulso de 

encontrar os pontos de separação entre as duas línguas que guardam inegável semelhança. 

Quando um estudante brasileiro de espanhol fala ou escreve, não se pode negar a 

interferência de estruturas da língua materna no seu discurso, tanto oral como escrito. A 

análise contrastiva é interessante para comparar os sistemas linguísticos dos dois idiomas, 

já que oferece elementos importantes para a preparação do material didático. Os dados 

comparativos, então, valem como peças fundamentais no processo de ensino.  

Neste sentido, é imprescindível uma adaptação de tal modelo aos nossos objetivos 

e necessidades dos aprendizes. O uso de um ensino comparativo, no nosso caso, entre o 

português e o espanhol, com suas modificações adequadas, pode contribuir para que nós 

professores ministremos  aulas mais compreensíveis, como também para que os 

estudantes tomem  consciência do processo de ensino/aprendizagem, captando melhor as 

diferenças entre os idiomas.   

Podemos observar que é grande o número de lusofalantes imbuídos da ideia 

errônea de que é fácil aprender espanhol, porque é muito parecido com o português.  

Pensa-se assim: para saber espanhol, é necessário apenas dominar o léxico, ou seja, as 

palavras que são diferentes das utilizadas no idioma irmão.  É verdade que o repertório 

lexical comum dos dois idiomas é bastante amplo, mas não podemos negar as diferenças 

significativas de entonação, pronúncia, estruturas e expressões, o que mostra a 

necessidade de verificarmos, sistematicamente, as peculiaridades do idioma estudado. 

                                                           
15 a convivência entre duas línguas, próximas de um ponto de vista estrutural ou léxico, permite um grau 

de intercomunicação relativamente elevado entre os falantes de uma e outra, em especial nos diversos 

estados do sul do Brasil, o que implicou a aparição de uma língua espontânea de intercambio comunicativo 

que responde popularmente ao nome portunhol.  
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Devemos entender que, em alguns contextos, a proximidade oculta as diferenças, 

impossibilitando a devida visualização dos sistemas linguísticos e constituindo assim um 

desafio para docentes e discentes.   

De acordo com Moreno Fernández (2005), é frequente encontrar brasileiros que 

se consideram falantes de espanhol pelo simples fato de conhecerem alguns traços 

fonéticos ou unidades léxicas. A confiança e a facilidade da intercompreensão contribuem 

para a ocorrência do portunhol. Semelhante mistura de línguas se dissolve quando o 

hispanofalante aprende bem o português ou o brasileiro aprende bem o espanhol, mas 

vale salientar que, ainda assim, persistem os entraves inerentes a qualquer estado de 

línguas em contato. Assim, García (2006, p.555) afirma que, 

 

(...) la designación, que no es completamente peyorativa, se ha 

transformado en una noción de comodín que igualmente sirve para 

caracterizar una determinada pronunciación, com realizaciones 

fonéticas propias de una lengua en el uso de la otra, acompañada o no 

de interferencias léxicas, o el calco de estructuras gramaticales de una 

lengua al emplear la vecina.16  

 

A distância tipológica entre as línguas influencia, diretamente, o ritmo, a 

sequência do desenvolvimento linguístico e, consequentemente, o desempenho do 

aprendiz. Por isso, é necessário desenvolver junto com os aprendizes a consciência 

linguística, sublinhando as similaridades e as diferenças estruturais que ocorrem entre a 

LM (português) e a LE (espanhol) com o objetivo de minimizar as interferências e 

avançar no processo de aprendizagem da língua-alvo, já que é papel do professor conduzir 

os alunos a refletirem sobre os fatos linguísticos. Também é importante o uso de uma 

metodologia diferenciada no ensino do espanhol para falantes nativos do português e que 

se tenham materiais específicos para esse contexto de ensino/aprendizagem.  

A esse respeito, Alcaraz (2005, p.195) assegura que entrar nesse limbo interlingual 

é fácil e rápido, porém, sair dele, para adentrar num conhecimento e uso acurado da língua 

                                                           
16 (...) a designação, que não é completamente pejorativa, passou a ser uma noção de comodidade que 

igualmente serve para caracterizar uma determinada pronúncia, com realizações fonéticas próprias de uma 

língua no uso da otra, acompanhada ou não de interferências léxicas, ou o resquício de estruturas 

gramaticais de uma língua ao utilizar a vizinha.  
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estudada, é um processo difícil e demorado. A facilidade decorrente da proximidade entre 

a língua de partida e a língua meta pode ser uma miragem, mas poderá também, desde 

que adequadamente trabalhada, tornar-se elemento facilitador.  

O fato é que um professor de língua estrangeira deve conhecer os mecanismos que 

regulam o ensino/aprendizagem. Só dessa forma será possível detectar as reais 

dificuldades que vão surgir neste processo, permitindo situar o professor na utilização dos 

melhores métodos e estratégias de assimilação e aprendizagem de novas estruturas 

linguísticas. Daí a importância de que, na formação dos professores de língua, se estimule 

a reflexão sobre os mais diversos pontos de vista teóricos. De acordo com a nossa visão, 

o professor é um profissional que deve saber aliar a função de pesquisador e educador, 

diminuindo a distância entre a pesquisa e a prática de ensino. 

5.2.1 Questões relacionadas com o ensino de fonética do espanhol para aprendizes 

brasileiros 

No tocante ao ensino de pronúncia da língua espanhola para alunos brasileiros, 

sentimos a necessidade de uma maior sistematização dos aspectos linguísticos, 

particularmente pelo fato de trabalharmos com línguas próximas e os alunos já terem 

conhecimentos prévios que facilitam o acesso ao novo idioma. Dai é importante todos 

nós, como professores de espanhol, instruirmos nossos alunos sobre as diferenças entre 

os sistemas fonológicos do espanhol e do português. Dessa forma, durante as aulas de 

língua espanhola, precisamos nos ater à pronúncia dos aprendizes, optando pelo ensino 

contextualizado da língua em uso e levando em consideração as dificuldades e 

necessidades dos discentes.  

Vale ressaltar que, apesar de o espanhol e o português se valerem do mesmo sistema 

alfabético e de símbolos gráficos muito semelhantes, estes nem sempre representam os 

mesmos fonemas. A correspondência entre fonema e grafema é quase total em espanhol, 

como podemos observar nos exemplos: gallo [gaʎo] casamiento [kasamiento] e brasileño 

[bɾasileɲo], todavia é mais irregular em português: galo [galu], casamento [kɐzɐmẽtu] e 

brasileiro [bɾɐzilɐiɾu]. 

Assim, é importante, inicialmente, reconhecer e identificar os sons do novo idioma, 

para, em seguida, trabalhar sua produção, possibilitando um maior contato com a língua 

meta. Esses novos sons, uma vez identificados, terão de ser entendidos nos seus pontos 

articulatórios, para que a produção seja eficaz, no uso de textos orais, como por exemplo: 

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/%3E?action=fonetica&region=lbx&act=details&id=6448
http://www.portaldalinguaportuguesa.org/%3E?action=fonetica&region=lbx&act=details&id=5192
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materiais autênticos como gravações de conversas informais, vídeos da Internet, trechos 

de filmes, músicas, noticiários, entrevistas, entre outros programas que utilizem a língua-

alvo e sirvam de ferramentas pedagógias para trabalhar seus aspectos fonéticos. Sabemos 

que a inovação metodológica é uma resposta positiva e sem dúvida estabelece princípios 

que permitem organizar procedimentos didáticos mais atualizados na docência de língua 

estrangeira. 

É interessante notar a necessidade de se discutir a formalização dos aspectos 

linguísticos nas aulas de língua estrangeira. Então, voltamos à discussão apresentada 

anteriormente sobre a consciência fonológica, os conhecimentos explícito e implícito, 

como também à interação entre essas formas de conhecimento e seus efeitos na produção 

e aprendizagem da LE, particularmente com relação aos aspectos fonético-fonológicos. 

Nesse âmbito, Alves (2009, p. 288) considera que a consciência fonológica abrange 

não apenas a noção das formas da língua-alvo, como também sugere um entendimento 

dos estágios pelos quais passam os aprendizes durante o seu percurso em busca da 

produção em LE, de modo semelhante ao nativo.  Assim, a consciência dos aspectos 

fonético-fonológicos da LE envolve a capacidade de o aprendiz: reconhecer o sistema de 

sons da língua-alvo, captando as diferenças entre a LM e a LE; perceber as diferenças 

entre o novo idioma e a sua produção oral, evidenciando a existência das próprias 

dificuldades no processo de aquisição fonológica da LE. 

Acreditamos que, na sala de aula de língua espanhola, a instrução explícita pode 

contribuir para a produção linguística dos alunos, já que é um desafio para eles terem que 

identificar e produzir os sons do espanhol que não ocorrem no português. Como é o caso 

do nosso objeto de estudo, a realização do /l/ velarizado [ƚ] em espanhol, enquanto na 

língua portuguesa a forma vocalizada [w] é praticamente generalizada. Como vimos na 

análise dos dados, muitos informantes realizaram o /l/ da mesma forma que em sua LM, 

provavelmente, devido à interferência do português. Vale então citar os estudos de Salinas 

(2005, p. 59), quando afirma que 

 

o alto grau de familiaridade entre as línguas portuguesa e espanhola 

torna perfeitamente factível um ensino com base no uso. Destarte, 

comtemplar-se-ia uma progressão graduada de conteúdos relevantes e 

significativos para os aprendizes, tendo como um dos objetivos 

principais o ensino temático ou interdisciplinar, para que a experiência 

de aprender línguas se torne parte da experiência de aprender outras 
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disciplinas. Contudo, não podemos, nem devemos negligenciar o 

ensino e prática das estruturas gramaticais, ou seja, da forma. O que 

parece ser necessário é encontrar um meio termo entre o uso e a forma 

no ensino/aprendizagem da língua espanhola para alunos lusófonos, de 

modo que isso possa vir a representar um desafio, incitando neles o 

interesse pela língua.   

 

Concordamos com o referido autor, no que concerne ao equilíbrio entre o uso e a 

forma no ensino/aprendizagem do espanhol. O conhecimento comunicativo se apresenta  

no cenário gramatical e/ou fonético, ao lado da forma.  Nos cursos que ministramos, 

devemos sempre planejar conteúdos voltados para o uso da língua, contudo, isso não 

significa que não possamos explicitar, quando necessário, os aspectos formais do novo 

idioma.  Quando vamos de encontro aos estudos gramaticais, não significa propor que o 

ensino seja apenas prático, que não se reflita sobre questões de língua. Seria contraditório 

propor essa atitude, principalmente porque sabemos que refletir sobre a língua é uma das 

atividades usuais dos falantes e não há razões para reprimi-la.  

 Assim, enquanto professores, temos que sondar o impacto das regras sobre os 

alunos, como por exemplo, se eles aprendem algumas mais do que outras e se sabem 

como/quando usá-las. Consideramos oportuna a abordagem comunicativa do 

ensino/aprendizagem da língua espanhola, uma vez que permite o intercâmbio de 

informações e a negociação de sentidos, por meio da interação social, num processo 

contínuo de edificação do conhecimento. O fato é que a interação se dá de forma mais 

evidente no centro do processo comunicativo. 

Neste sentido, acreditamos ser de fundamental importância analisar a interlíngua 

dos nossos alunos, já que podemos captar em que estruturas linguísticas, no nosso caso, 

fonéticas, eles sentem dificuldades ou não, como também se conseguem manipular 

adequadamente os sons do espanhol. Assim, a intervenção do professor, em despertar, no 

aprendiz, as especificidades destes sons e levá-los a reconhecer os obstáculos do processo, 

é muito importante para a aprendizagem do referido idioma. Com efeito, a intervenção 

docente pode ser uma forma de conduzir o aprendiz à percepção dos detalhes fonéticos 

da língua em estudo, permitindo um somatório de conhecimentos explícitos nesse campo. 

É notável que esses conhecimentos possam legitimar efeitos benéficos no processo de 

ensino/aprendizagem. 
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Hardison (2003) ressalta o papel do insumo visual no processamento dos sons de 

uma língua estrangeira. De forma que o professor pode usar recursos visuais como um 

suporte no ensino de novos sons, explicitando os que não ocorrem na língua materna, 

através de diagramas voltados para a articulação e produção destas estruturas sonoras. 

Neste caso, a informação visual tem papel preponderante na percepção do aprendiz, de 

forma que ele pode distinguir mais facilmente os sons dos dois idiomas. 

Nos dias atuais, o aprendiz não é mais considerado um sujeito passivo no processo 

de ensino-aprendizagem, mas como um agente que tem participação ativa e criativa em 

toda a dinâmica do aprender.  Assim, suas produções são resultado do processo contínuo 

de aprendizagem, em que ele, através de seu desempenho, constrói aproximações da 

língua estrangeira, no caso da presente pesquisa, do espanhol, ocasionando então a 

evolução da sua interlíngua. Tudo isso deve ocorrer com o incentivo do professor, que 

deve ter a consciência de motivar os alunos a cada vez mais se envolverem no processo 

de criatividade/aprofundamento no novo idioma, mais especificamente no campo 

fonético e variacionista, campo do nosso estudo. Particularmente, quando tratamos com 

alunos que serão futuros docentes, como é o caso dos informantes desta pesquisa.  

Como já foi discutido, a proximidade entre o português e o espanhol contribui 

para a compreensão espontânea entre falantes nativos das duas línguas. Dessa forma, 

tencionamos sondar como as implicações dessa proximidade acontecem na aprendizagem 

da lateral do espanhol por nossos informantes brasileiros. Acreditamos que a manutenção 

de traços fonéticos provenientes da LM, no nosso caso, a lateral pronunciada de forma 

vocalizada [w], como comprovamos na análise dos dados, esteja relacionada com o 

apagamento das diferenças entre elementos dos dois sistemas linguísticos.  

Para colocar em termos práticos o que abordamos acima, devemos dizer que, nós 

professores, precisamos usar a criatividade, acima de tudo, e não apenas os 

conhecimentos, como forma de tornar mais atrativo o aprendizado de questões fonéticas, 

que, para os aprendizes, constitui a parte mais nevrálgica, em sala de aula. 

Dessa forma, necessitamos criar oportunidades para a prática e o desenvolvimento 

de aspectos fonéticos da língua espanhola, mais especificamente da lateral. Com efeito, o 

ensino da pronúncia deve ser realizado de forma contextualizada, levando em 

consideração o aspecto comunicativo, para promover a verdadeira interação daquele que 

precisa se comunicar em espanhol. Vale ressaltar que todos os aspectos formais da língua 
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estrangeira a ser ensinada, incluindo as questões fonéticas, devem ser discutidos com os 

aprendizes, dentro de um contexto sociocomunicativo e sociocultural, o mais 

diversificado possível. Como professores, temos que dar particular relevância ao 

significado de tudo o que se ensina, vinculando a abordagem da pronúncia a todos os 

outros aspectos linguísticos. 

Assim, nas aulas de espanhol, devemos utilizar todos os recursos existentes, como 

também estratégias didáticas, levando em consideração a realidade, os conhecimentos 

prévios e as necessidades dos nossos aprendizes. De forma que, nós, professores, 

devemos ser, acima de tudo, exímios pesquisadores, e além do mais criar novas 

dinâmicas, relacionando-as com nossa experiência. Como nem toda dinâmica funciona 

bem em todo tipo de grupo, é necessário muito cuidado e sensibilidade no momento de 

escolher e desenvolver essas atividades. Ensinar é viver numa eterna busca por melhorias 

e soluções, com vistas ao aprimoramento do ensino e progresso dos educandos.  

Vale ressaltar que os itens linguísticos devem ser discutidos dentro de um enfoque 

comunicativo, possibilitando ao aprendiz conhecer os sons da língua de uma forma 

motivadora. Desse modo, sugerimos um ensino contextualizado, direcionado para o uso 

da língua estrangeira num prisma bem mais amplo. Ainda assim, nós, professores de LE, 

podemos encontrar muitas dificuldades no ensino da pronúncia, como, por exemplo, a 

escolha e a organização dos elementos que serão explicados aos alunos, seleção dos textos 

que servirão de base para a prática da pronúncia e dos métodos a serem utilizados em 

cada nível. É preciso realizar um planejamento de ensino com as variáveis, tais como, o 

conhecimento prévio dos aprendizes, suas aptidões e necessidades, as diferenças dos sons 

de sua LM, entre outras questões.  

Baralo (2004, p.46) afirma que as interferências intensas da LM, como ocorre nas 

oposições fonéticas, podem ser entendidas como estratégia universal, que se dá no 

começo do processo e nos estágios intermediários, quando se cria instabilidade. É comum 

acontecer nos casos em que a língua meta apresenta uma característica marcada, enquanto 

que na LM, pelo contrário, a estrutura equivalente é menos incisiva, mais constante e 

universal. 

Nossa intenção não se limitou a tentar contribuir como debate teórico sobre o 

fenômeno em questão, mas também pretendemos ajudar a esclarecer algumas questões 

(principalmente as relacionadas ao estudo de variação linguística e fonética entre línguas 
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afins), daqueles que se dedicam ao ensino do espanhol como língua estrangeira. Quanto 

mais estudos forem empreendidos neste campo, maiores as possibilidades de 

enriquecimento das investigações e teorias existentes, que só concorrerão posisitivamente 

para o desenvolvimento do ensino de LE.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O propósito que originou este trabalho foi discutir questões relacionadas com a 

variação linguística e fonética da língua espanhola, mais precisamente a vocalização da 

lateral em espanhol, produzida por estudantes brasileiros. Como professora de espanhol, 

há mais de dez anos, sempre nos questionávamos como os alunos realizavam certos tipos 

de fonemas, que não tinham o correspondente na sua variedade da língua materna. 

Observávamos, no processo de aprendizagem deste idioma, os passos dos aprendizes, os 

estágios percorridos, entre outros mecanismos de apreensão da nova língua, como 

também de que estruturas linguísticas eles se utilizavam. Assim, buscamos conhecer essa 

competência transitória, ou seja, a interlíngua, onde podemos detectar, com maior riqueza 

de detalhes, as dificuldades encontradas pelo aprendiz e observar a sua evolução no 

processo de ensino/aprendizagem do espanhol.  

A grande maioria dos alunos de espanhol considera que a priori a semelhança 

entre os dois idiomas de origem românica é algo que favorece o seu aprendizado, contudo, 

nos níveis avançados, essa similitude passa a ser uma dificuldade para a apreensão de 

algumas estruturas da nova língua, no nosso caso, fonológicas. Cabe a nós, professores, 

conscientizarmos os alunos brasileiros de que, embora o espanhol e o português tenham 

muitas coincidências, apresentam diferenças estruturais consistentes e alguns perigos 

léxicos, a exemplo dos falsos amigos. Celada e González (2005, p.77) afirmam que 90% 

das palavras do espanhol têm equivalentes idênticos ou muito parecidos no português, e 

que a dificuldade se encontra nos 10% restantes, pois aí  estão ocultos os falsos cognatos, 

que podem gerar interferência linguística e causar mal entendido. No caso do nosso 

trabalho, esse particular torna-se ainda mais evidente, posto que, quase sempre, os 

aprendizes são professores atuais ou futuros, devendo funcionar como modelos no uso da 

língua.  

Na entrevista realizada, os informantes, no geral, afirmaram que as semelhanças 

entre os dois idiomas ajudam, a princípio, no ensino/aprendizagem do espanhol. Muitos 

deles asseguraram que foi difícil interiorizar alguns sons divergentes da sua língua 

materna, como por exemplo o [l, r, s e z]. Alguns asseguraram que o campo 

fonético/fonológico é o que apresenta maiores divergências entre o português e o 

espanhol, já que os dois idiomas apresentam diferenças sonoras consideráveis, o que, 

segundo eles, dificulta a aprendizagem de alguns segmentos fonológicos da língua 
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espanhola. Eles informaram que alguns de seus professores se utilizavam da análise 

contrastiva para ensinar essas particularidades, o que, para esses informantes, soava como 

algo positivo.  

Com relação aos informantes que têm consciência fonológica, afirmaram que os 

conhecimentos na área os ajudaram na compreensão das particularidades fonológicas do 

espanhol. Contudo, a análise quantitativa dos dados, como já vimos, mostrou que isso não 

fez muita diferença, uma vez que, a vocalização foi realizada pelos dois grupos de forma 

semelhante. Comprovamos, diante das respostas dos participantes da pesquisa e com a 

análise dos resultados, que eles sentem dificuldade em adquirir o segmento fonológico l. 

Assim, nossa investigação se propôs a abordar a forma como se deu o fenômeno 

da vocalização da lateral em língua espanhola por estudantes brasileiros, examinando as 

variáveis linguísticas e extralinguísticas que motivaram sua realização. Trata-se de uma 

pesquisa de natureza sociolinguística, obedecendo à metodologia de cunho quantitativo, 

contabilizando e analisando as ocorrências do fenômeno. Nossas hipóteses condutoras 

foram: O som da lateral em português pode exercer um fator não facilitador na sua 

realização em espanhol; quanto maior o tempo de exposição à língua menor será o grau 

de variação na realização da lateral em espanhol pelos informantes brasileiros; os 

estudantes brasileiros que têm consciência fonológica, ou seja, que já estudaram a 

disciplina Fonética também apresentariam um grau menor de variação na realização da 

lateral em espanhol.  

Observando essas hipóteses, pudemos confirmar que a diferença existente entre a 

realização da lateral nos dois idiomas dificulta a apreensão do segmento fonológico por 

parte dos estudantes brasileiros. Isso nos levou a observar a circunstância destes 

estudantes serem alunos de Letras ou graduados, alguns até professores de espanhol, ou 

seja, com a missão de servirem como exemplos para seus educandos. O fato é que ter a 

língua materna como espelho pode ser algo limitador e até perigoso, no momento em que 

isso vem confirmar a inaptidão do sujeito de interiorizar as particularidades fonológicas 

de cada idioma.   

Nesse cenário, nosso desafio como professores é voltar o olhar para as questões 

fonológicas, a fim de que os alunos possam progredir na interlíngua. É importante 

reconhecer essa dinâmica como parte integrante do processo de ensino/aprendizagem de 

idiomas e a variação proveniente de seu uso como um avanço em direção à língua meta. 

Assim, nós professores de línguas estrangeiras temos que observar o progresso dos 
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aprendizes no momento em que é muito importante identificar os fatores relacionados ao 

desenvolvimento da interlíngua. É interessante registrar o grau de identificação que eles 

mantêm com a nova língua e sua motivação, aspectos que vão afetar sua predisposição 

em acomodar-se, ou não, linguisticamente.  

No tocante à motivação dos alunos, vale dizer que a metodologia comunicativa e 

contextualizada é a mais afeita para introduzir estudos fonéticos que, muitas vezes, os 

alunos consideram de difícil compreensão. Assim, nós professores devemos nos atualizar, 

sempre, realizando atividades inovadoras e dinâmicas para trabalhar com fonética nas 

salas de aula de espanhol, atendendo à necessidade dos aprendizes e aos objetivos de cada 

curso.  

Nesse contexto, com relação ao ensino de questões fonéticas em espanhol, 

acreditamos que a análise contrastiva pode ser útil. Levando em consideração a 

proximidade tipológica entre o português e o espanhol, não no sentido behaviorista de 

prever os desvios provenientes da interferência da língua materna, mas com o objetivo de 

conscientizar os aprendizes das diferenças entre os dois sistemas linguísticos. De forma 

que se o professor sistematiza contrastivamente aqueles aspectos da língua materna que 

apresentam semelhanças com a língua meta, poderá desenvolver ou direcionar o material 

pedagógico de modo relevante para os alunos, rentabilizando o processo de 

aprendizagem. 

Voltando aos resultados da nossa investigação, de acordo com os dados obtidos, 

a variável nível de proficiência na língua foi a primeira selecionada na rodada. Este fato 

confirmou a hipótese de que o nível do aprendiz é um fator de grande influência para a 

vocalização da lateral, já que, quanto maior esse nível, no aprendiz, menor a ocorrência 

da vocalização da lateral. Como já era esperado, na medida em que os informantes vão se 

aprofundando no conhecimento do idioma, ampliando mais a sua interlíngua, conseguem 

apreender os segmentos fonológicos do espanhol com maior facilidade.   

Com relação às variáveis, o contexto fonológico precedente foi a segunda mais 

relevante da rodada, como vimos na análise dos resultados. Identificamos que as vogais 

que mais influenciaram na realização da lateral foram: I, com 0.61, U, com 0,59 de 

vocalização e O, com 0.57. O fato dos segmentos fonológicos terem sido a segunda 

variável que influenciou na realização da vocalização, nos causou surpresa, porque não 

havíamos pensado que o segmento fonológico anterior fosse um fator tão relevante na 
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vocalização. Vale ressaltar que esses valores tão similares também nos chamaram atenção 

por evidenciar quais as vogais que mais favorecem a aplicação do fenômeno investigado.  

A consciência fonológica foi a terceira variável selecionada pelo programa. Os 

pesos relativos 0,49 e 0.50, respectivamente, dos informantes com consciência fonológica 

e sem ela, que realizaram a vocalização, é um resultado muito semelhante. Dessa forma, 

contraria nossa hipótese de que aqueles que tivessem estudos fonéticos realizariam menos 

a vocalização. Isso veio mostrar que, mesmo com conhecimento na aréa fonológica da 

língua espanhola, é difícil para os estudantes internalizarem particularidades fonéticas do 

novo idioma que não existem na variedade do português por eles usada.   

Com esta pesquisa, esperamos que a nossa proposta possa ser somada às hoje 

existentes, sinalizando não só os caminhos da realização da lateral, mas também o 

processo de interferência que é comum ocorrer no ensino/aprendizagem de línguas 

próximas. É oportuno discutir ideias que possam aprimorar as considerações a que 

chegamos, para compreender melhor o papel da LM na aprendizagem de uma LE, visto 

que a interlíngua dos informantes constitui um processo variacionista. Assim, nossa 

investigação buscou dialogar entre as áreas da Sociolinguística e aprendizagem de línguas 

estrangeiras, pretendendo trazer novas sugestões nesse campo. Acreditamos ter dado 

neste trabalho uma contribuição para a pesquisa dos processos de interferência e o uso do 

conhecimento no ensino de uma língua estrangeira. Objetivamos, ainda, com os frutos 

desta investigação, colaborar para o desenvolvimento da inter-relação entre 

sociolinguística e línguas estrangeiras, visando à melhoria do ensino/aprendizagem e 

norteando estudantes e professores.  
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APÊNDICE I 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO 
 

Prezado participante,  

 

O presente formulário traz informações importantes acerca do estudo o qual você 

participará, e, portanto, deve ser lido cuidadosamente. 

 Esta pesquisa contribuirá para a elaboração da tese da doutoranda Eneida Maria 

Gurgel de Araújo, sob orientação do Profº. Dr. Rubens Marques de Lucena, e tem como 

objetivo fortalecer o desenvolvimento de estudos linguísticos no estado da Paraíba, de 

modo a contribuir com a linha de pesquisa Diversidade e Mudança Linguística, vinculada 

ao programa de Pós Graduação em Linguística, da Universidade Federal da Paraíba, em 

João Pessoa (UFPB – Campus I). 

 Os alunos que se comprometerem a participar da pesquisa podem, a qualquer 

momento, mudar de ideia e cancelar sua integração à mesma, visto que a sua participação 

é de caráter voluntário. 

 A tarefa a ser desempenhada pelo participante da pesquisa constitui o 

preenchimento de um questionário de informações pessoais e a realização de leituras de 

uma lista de palavras e dois textos, os quais serão gravados para fins de análise. As 

gravações serão examinadas somente pelo pesquisador e orientador, permanecendo 

confidencial a identidade do aluno participante. 

 Assim sendo, após a leitura deste documento, por favor, assine-o, indicando que 

você está de acordo em fazer parte desta pesquisa. 

DECLARAÇÃO 

Declaro que li e compreendi as informações acima e que consinto em participar 

desta pesquisa. 

 

_____________________________________________ 

Nome 

 

_____________________________________________ 

Assinatura                

Data:_____/_____/____ 
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http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cchla.ufpb.br/proling/images/proling.gif&imgrefurl=http://www.cchla.ufpb.br/proling/index.php/corpo-docente-mainmenu-31/49-rosalina-maria-sales-chianca&usg=__geRbIuDsg3-hPWGMbbneJglrtL8=&h=74&w=222&sz=8&hl=pt-BR&start=1&itbs=1&tbnid=_iN2TCaGKweE7M:&tbnh=36&tbnw=107&prev=/images?q=proling&hl=pt-BR&gbv=2&tbs=isch:1
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APÊNDICE II 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

QUESTIONÁRIO 
 

 O presente questionário registrará os dados pessoais dos informantes que se 

propuserem a participar da pesquisa e será parte da elaboração da Dissertação da 

doutorandaEneida Maria Gurgel de Araújo, sob orientação do Profº. Dr. Rubens Marques 

de Lucena, no programa de Pós-Graduação em Linguística, na UFPB. Sua participação é 

muito importante para o nosso trabalho. Muito obrigada! 

 

PARTE I – Informações pessoais 

 

1. Nome:___________________________________________________________ 

2. E-

mail:____________________________________________________________ 

3. Data de Nascimento:_______________________________________________ 

4. Sexo: ( ) Feminino (     ) Masculino 

5. Lugar de origem (Cidade e 

Estado):________________________________________ 

Reside no mesmo lugar de 

origem?_________________________________________ 

Caso não resida, onde mora atualmente, e há quanto tempo mora neste 

local?___________________________________________________________ 

6. Escolaridade:_____________________________________________________ 

 

PARTE II – Nível de espanhol 

 

7. Nível de proficiência em Língua Espanhola:  

( ) nível básico  ( ) nível intermediário   

( ) nível avançado 

8. Por quantos anos você estudou 

espanhol?________________________________________________________ 

Ainda estuda? (      ) Sim    ( ) Não 

9. Você já teve oportunidade de morar em país/países de língua espanhola?  

( ) Sim   ( ) Não 

Se a resposta anterior foi positiva, por quanto 

tempo?__________________________________________________________ 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.dsc.ufcg.edu.br/~opi/images/ufpb.jpg&imgrefurl=http://www.dsc.ufcg.edu.br/~opi/principal.htm&usg=__dk3sIn7txWDpBW6yOsCkmigcFCU=&h=349&w=275&sz=14&hl=pt-BR&start=1&itbs=1&tbnid=ujcYjoQdCRkuvM:&tbnh=120&tbnw=95&prev=/images?q=ufpb&hl=pt-BR&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.cchla.ufpb.br/proling/images/proling.gif&imgrefurl=http://www.cchla.ufpb.br/proling/index.php/corpo-docente-mainmenu-31/49-rosalina-maria-sales-chianca&usg=__geRbIuDsg3-hPWGMbbneJglrtL8=&h=74&w=222&sz=8&hl=pt-BR&start=1&itbs=1&tbnid=_iN2TCaGKweE7M:&tbnh=36&tbnw=107&prev=/images?q=proling&hl=pt-BR&gbv=2&tbs=isch:1
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Em qual (quais) 

país(es)?_________________________________________________________

_____ 

Estudou espanhol nesse(s) país(es) estrangeiro(s)? Por quanto 

tempo?__________________________________________________________ 

 

10.  Você tem contatos com a língua espanhola fora da sala de aula? Caso tenha, 

especifique se pessoalmente, virtualmente, por meio de telefone, ou outros, e com 

que 

frequência._____________________________________________________ 

Caso não tenha, com que frequência pratica a língua espanhola fora da sala de 

aula? Ou apenas pratica na sala de 

aula?____________________________________________________________

_____ 

11.  Assiste a canais de TV em língua espanhola? 

Quais?___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12. Você gosta de estudar espanhol?Por que? 

________________________________________________________________ 

 

13.  Você fala alguma outra língua? 

Qual?____________________________________________________________ 

 

 

Data:_____/_____/______    Informante 

nº.:_______________ 
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APÊNDICE III 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

 

 

 

 CORPUS DE LÍNGUA ESPANHOLA 
 

 

A lateral está ou não na sílaba forte? 

 

|u| 

Não Sim Não Sim 

pulsar último cultura baúl 

|o| 

Não Sim Não Sim 

olvidar sol folclore polvo 

|i| 

Não Sim Não Sim 

fértil perejil ágil Brasil 

|e| 

Não Sim Não Sim 

ángel cartel cárcel acelga 

|a| 

Não Sim Não Sim 

Altura Nepal palmeras natural 

DISTRATORAS 

beleza país número abuelo 

feliz camino descubierta fiesta 
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APÊNDICE IV 

 

Texto I 

 

En Brasil hay mucha belleza natural, como palmeras, playas, montañas 

y ríos. Es un país muy grande que tiene varios tipos de paisajes que encanta a 

quien lo visita. Además, forman parte de nuestra culturayfolclorelas fiestas  

populares como el San Juan y los carnavales como ejemplos de fiestastípicas que 

hacenpulsarnuestros corazones. También se produce algodón colorido que es un 

marco de nuestra artesanía, junto con nuestra culinaria con muchas comidas 

típicas, muchas frutas, aliños, verduras, legumbres, como mango, perejil, 

zanahoria y acelga que nacen en nuestro suelo fértil. Hay muchas opciones en 

este país para divertirse y pasarlo bien.  

 

Texto II 

 

Cierto día cuando surgió el sol en Nepal un monje que estaba en una gran 

altura encontró un álbum y un cartel muy antiguos que tenía mucho polvo con 

varias fotos dentro de  un baúl que encontró en el camino. Eran fotos de su último 

viaje en la tierra antes de ir a una especie de cárcel, donde estuvo por siete años. 

Lo miró con toda la tranquilidad de un ángely descubrió algo muy valioso, un 

dedal de oro que tenía escrito un número ordinal que era igual al que usaba su 

abuelo cuando el monje era niño y lo cual no había conseguido olvidar nunca. 

Su abueloque era listo y ágil lo había buscado por mucho tiempo, pero no lo había 

encontrado. El monje estaba muy felizcon su descubierta. 


