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Introdução 

 

 

O propósito do presente trabalho é de abordar o problema da 

aquisição/aprendizagem do italiano como língua estrangeira  por alunos brasileiros, 

partindo de um estudo realizado junto da Universidade Federal de Minas Gerais e 

partindo da observação da presença de dificuldades próprias dos falantes nativos de 

português do Brasil na aquisição do italiano como língua estrangeira .  

Para dar fundamentação ao nosso trabalho pareceu necessário contextualizar a 

pesquisa no âmbito do ensino do italiano no mundo e da linguística contrastiva. Por 

isso, os primeiros dois capítulos se focam nas noções que representaram o ponto de 

partida teórico do nosso estudo.  

No primeiro capítulo analisamos primeiramente o elemento da motivação no 

estudo das línguas e vemos como o elemento cultural representa uma parte fundamental 

da aproximação dos alunos a uma determinada língua. No caso específico da língua 

italiana verificamos que a vertente cultural representa uma motivação importante na 

escolha de estudo da língua. 

Além de introduzir o conceito de motivação em geral, introduzimos a ideia do 

valor de mercado da língua italiana e o conceito de italianità. Reparamos como o 

italiano, apesar de não ter um número de falantes nativos comparável com o de outras 

línguas, como o chinês o espanhol ou o próprio português, representa um elemento de 

interesse uma vez que carrega consigo uma série de referências culturais que aumentam 

o interesse pela língua. Este tipo de motivação resulta ser mais sólida a longo prazo do 

que uma motivação instrumental.  

No mesmo capítulo nos focamos também na difusão do italiano no mundo, 

considerando a importância dos órgãos que se ocupam do ensino da língua italiana no 

estrangeiro. Além desses órgãos consideramos a contribuição das comunidades de 

imigrantes italianos na difusão da cultura e da língua, sobretudo no que diz respeito à 

motivação e ao interesse pelo estudo do italiano. Antes de nos concentrarmos no ensino 

do italiano na Universidade Federal de Minas Gerais, citamos também órgão de difusão 

do italiano como a Sociedade Dante Alighieri ou os Institutos Italianos de Cultura 

espalhados pelo mundo. Nesse contexto inserem-se também iniciativas de 
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monitorização da difusão da língua como a pesquisa Italiano 2000 e os exames de 

proficiência como o PLIDA ou o CELI. 

Ainda no primeiro capítulo abordamos a questão do estudo do italiano no Brasil 

e, no caso específico da nossa pesquisa, na Universidade Federal de Minas Gerais 

(Brasil). O caso do estudo do italiano no Brasil parece peculiar porquanto o italiano, 

além de representar um motivo de interesse por razões como o fascínio pela cultura ou 

pela literatura, representa um laço com as origens de muitos brasileiros. Isso parece 

muito claro na Região Sudeste do Brasil, sobretudo numa cidade como Belo Horizonte 

que foi o destino de um grande número de imigrantes italianos e que tem mantido 

estavelmente relações econômicas com a Itália.  

No segundo capítulo examinamos o conceito de análise contrastiva, partindo da 

definição geral deste ramo da linguística aplicada . Para dar fundamentação teórica à 

nossa pesquisa mencionamos os estudiosos mais influentes deste campo, como, por 

exemplo, Robert Lado com seu professor Charles Fries e Uriel Weinreich. Isso nos 

ajuda a dar uma definição do conceito que está na base da linguística contrastiva: a 

interlíngua. A interlíngua se insere em teorias mais amplas já desenvolvidas, como a da 

Gramática Universal de Chomsky, ou o conceito de Zone of Proximal Development 

elaborado por Vygotsky.  

Contudo, o estudioso mais influente no âmbito da análise contrastiva e da análise 

do erro foi Larry Selinker. O linguista estado-unidense, além de ser o primeiro a definir 

o conceito de interlíngua, elaborou várias definições da noção de transfer, que 

estudamos em detalhe ao longo do segundo capítulo. Um dos elementos fundamentais 

da interlíngua segundo Elaine Tarone é o fenômeno da fossilização: considerando este 

fenômeno descrevemos a ideia de Selinker sobre o desenvolvimento de uma língua 

estrangeira  por aprendizes adultos. A questão da fossilização constitui um tema 

relevante de discussão entre os linguistas e, portanto, considerando a questão do âmbito 

da nossa pesquisa, parece muito importante incluir esta noção entre as criticidades que 

pertencem à nossa abordagem do problema da aquisição linguística.   

Com o intuito de dar espaço às outras vertentes do tema em análise, o segundo 

capítulo na sua última parte remete para teorias sucessivas às teorias de Selinker. Entre 

os estudiosos que mais contribuíram para evolução da análise contrastiva contam-se 

personalidades como Klein, Andersen e Slobin.  
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Depois dos dois capítulos de contextualização, apresentamos um estudo de caso, 

realizado em Belo Horizonte, no Brasil, junto de, estudantes de italiano da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e do Centro de Extensão da 

Fale da mesma universidade.   

Depois de apresentarmos o perfil dos informantes, descreve-se a constituição do 

corpus analisado e propomos uma análise dos erros presentes no próprio corpus. No que 

diz respeito ao perfil dos estudantes, foram proporcionados questionários em forma 

anônima com o objetivo de coletar informações sobre os alunos, nomeadamente: tipo de 

estudo, idade, horas semanais de exposição à língua italiana, outras línguas faladas e 

estudadas, motivos de interesse pelo italiano.  

O fulcro da pesquisa é dado pela análise seletiva dos erros, em duas seções: na 

primeira parte foram analisados os erros encontrados nas composições e na segunda 

parte os erros nos exercícios com lacunas. Começamos analisando os erros dos 

estudantes da disciplina de Italiano I e, em sucessão, os dos estudantes de Italiano III e 

dos cursos do Cenex.  

O material coletado para a constituição do corpus, que representa um referencial 

importante na leitura da presente pesquisa mas também para consultas futuras, é 

incluído em apêndice. Em particular incluem-se os questionários de perfil na sucessão 

Italiano I, III e cursos do Cenex e, logo, os exercícios com lacunas desenvolvidos pelos 

estudantes de Italiano I, os exercícios com lacunas e as redações dos estudantes de 

Italiano III e, finalmente, os exercícios com lacunas e as redações dos estudantes dos 

diferentes níveis dos cursos do Cenex. 
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Capítulo I 

Ensino do italiano no mundo e no Brasil 

 

I.1. Fatores motivacionais na aprendizagem da língua italiana 

 

 A língua representa o primeiro meio de transmissão de uma cultura. Por isso, ao 

falar de motivação no estudo e na aprendizagem de uma língua estrangeira  parece 

necessário considerar também o fator cultural que representa um elemento fundamental 

na escolha de uma língua específica. O caso do italiano é peculiar deste ponto de vista 

porque, apesar de ser uma língua falada por pouco mais de sessenta milhões de pessoas 

no mundo, é a quarta entre as línguas mais estudadas no estrangeiro depois do inglês, do 

espanhol e do chinês. Enquanto as razões pelas quais as primeiras três línguas são as 

mais estudadas no mundo parecem muito claras, o caso do italiano deixa mais dúvidas e 

a explicação deste interesse terá de ser procurada fora da simples questão da utilidade da 

língua.  

Entre as diversas razões de interesse alguns apontam que o italiano, apesar de ser 

a língua oficial de um país pequeno e atingido pela crise, é também uma língua de 

emigração. Uma emigração considerável, sobretudo no século passado, com cerca de 

quarenta milhões de italianos espalhados entre o continente americano (Estados Unidos, 

Brasil, Argentina, etc.), a Austrália e outros países europeus como Alemanha, França e 

Bélgica. Isto fez com que se criasse uma comunidade de pessoas ligadas em algum 

sentido à Itália e com um suposto interesse pela língua e pela cultura deste país. Este 

tipo de orgulho das próprias origens italianas nos leva a pensar na existência de um 

certo interesse das segundas gerações de emigrantes italianos em aprender a língua dos 

seus antepassados1. 

Então vale a pena nos concentrar sobre aquela motivação que, de alguma 

maneira, compreende todas as outras, ou seja, o conceito de italianità (italianidade). O 

                                                
1 É claro que, na presente análise, não estamos tendo em conta o fato que o uso do italiano pelos 

imigrantes do século passado se identificava com o uso dos dialetos regionais e, com muita probabilidade, 

a variante dialetal representa o primeiro contato que as segundas gerações tinham com a língua italiana. 

Porém, a questão detalhada do ensino do italiano como língua étnica não é motivo de interesse aos fins da 

nossa pesquisa, apenas representa um elemento de motivação adicional no estudo do italiano. 
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conceito de italianità, assim como sinais distintivos de qualquer outra nação, se compõe 

de diversos fatores; os traços que mais caracterizam este conceito abstrato são 

classificáveis em fatores sensoriais como a arte, a cultura, a comida, a moda, e fatores 

emocionais como, por exemplo, a língua italiana e a história. Estes elementos que 

caracterizam explicitamente o conceito de italianità podem influenciar, e na maioria das 

vezes influenciam, a consideração e a representação da Itália e de tudo o que está ligado 

ao país em termos econômicos assim como culturais. Esta ideia que consta de imagens e 

entidades culturais resulta interessante para dar uma explicação das motivações que 

levam à escolha do italiano como língua de estudo. Não obstante a tendência positiva 

relativa ao estudo do italiano, estes dados variam constantemente dependendo do 

período considerado, o prestígio do país em termos econômicos, linguísticos e culturais 

tem uma influência sobre a demanda e a oferta relativas ao estudo do italiano em todos 

os níveis. 

Como já citado anteriormente, a ligação com a Itália representa para as segundas 

gerações um motivo de orgulho e a razão da curiosidade que os leva a estudar o italiano. 

Eis que a definição de comunidade italiana, no país e no mundo, chega a ter confins 

mais fluídos. Convém então indagar as razões pelas quais o italiano, apesar de não ter 

um número de falantes comparável a línguas como o inglês ou o chinês, continua se 

encontrando entre as primeiras línguas mais estudadas no mundo. Além da sonoridade, 

que é apontada como uma das razões principais para começar o estudo da língua 

italiana, a mesma é a língua de referência da arte, da música, da arquitetura, do cinema e 

da boa comida. Todos estes fatores exercitam um certo poder de atração que já foi 

definido como o soft power da língua italiana.  

Nos próximos capítulos deste estudo serão apresentados em pormenor os perfis 

dos alunos que foram alvo da nossa pesquisa, mas é oportuno desde já dar uma 

definição de motivação considerando também o tipo de aluno que se disponibilizou a 

participar deste estudo. 

 Em primeiro lugar, no âmbito da didática e da aprendizagem das línguas o fator 

motivacional sempre teve um papel central, por isso foram elaborados diferentes 

modelos teóricos sobre o funcionamento e a origem da motivação. Os modelos didáticos 

consideram a psicologia do aluno como central no próprio ato didático e durante o 

processo de aprendizagem a situação emocional do aluno influencia a seleção e fixação 
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dos elementos na memória e, portanto, a própria aprendizagem da língua em questão. 

Pode-se afirmar que, entre os fatores que contribuem para a aprendizagem de uma 

língua, por um lado existem todos os aspectos racionais do ato de estudo da língua, as 

motivações instrumentais que fundamentam a escolha de uma língua específica, e por 

outro, o fato que a vontade de aprender do aluno se realiza através do seu envolvimento 

a nível emocional.  

Na aprendizagem linguística se identificam como fatores emocionais todas as 

respostas espontâneas a fatores externos como alegria, tristeza e medo, por exemplo. A 

motivação é a tradução consciente destes processos espontâneos. Processos espontâneos 

e racionais estão claramente conectados e se influenciam reciprocamente. Estimular a 

motivação do aluno revela-se uma estratégia vantajosa em qualquer tipo de ensino; 

contudo, dentro de todas as definições de motivação que se podem descrever, o 

professor não terá controle sobre a vertente da motivação pessoal de cada estudante.  

Como se aludiu, existem diversas teorias sobre a motivação, os diferentes tipos 

de motivação e a influência que a experiência pessoal do aluno tem sobre a própria 

aprendizagem do idioma. Vamos tentar esboçar um quadro completo das teorias 

relativas à motivação para depois contextualizar, também de um ponto de vista 

histórico, o ensino do italiano no estrangeiro, no específico no Brasil, com uma certa 

atenção para as modalidades de ensino do italiano na Universidade Federal de Minas 

Gerais, onde tivemos a oportunidade de observar de perto essa realidade. 

Adquirir e/ou aprender uma língua estrangeira  comporta uma reorganização da 

própria arquitetura mental, muda a própria enciclopédia pessoal. Todas as nossas 

considerações se aplicam então ao estudo da língua italiana. A reorganização da própria 

enciclopédia leva a uma memorização de informações novas sobre a língua que até 

então não se conheciam e vão ocupar um novo espaço na mente do aluno. Segundo a 

teoria do modelo egodinâmico proposta por Titone em 1976, cada pessoa tem um 

projeto de si e ao entrar em contato com uma língua nova cria uma estratégia para 

aprendê-la. Caso a estratégia tenha um retorno positivo, isto terá um impacto positivo 

sobre a motivação do aluno e o processo de aprendizagem continuará se desenvolvendo.  

Balboni em 1994 integrou este modelo individuando três tipos de motivação: o 

dever, a necessidade e o prazer. A motivação do dever, sendo uma motivação 

extrínseca, faz com que o aluno aprenda a língua mas sem adquiri-la. A aquisição 
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diferencia-se da aprendizagem, pois na aprendizagem os dados linguísticos serão 

armazenados na memória a curto prazo e no processo de aquisição os dados ficarão na 

memória de longo prazo. 

A motivação criada pela necessidade resulta mais eficaz do que a do dever mas 

tem utilidade só até que o seu objetivo seja alcançado. A vertente do prazer terá uma 

importância e consideração maior neste contexto. Os elementos do prazer e do resultado 

se alimentam num círculo no qual, por um lado, o resultado alcançado pelo aluno será 

salientado pelo professor provocando um retorno positivo e, por outro, a reação do 

aluno alimentando o próprio prazer de aprender fará com que o mesmo aluno queira 

alcançar objetivos mais ambiciosos. 

O elemento do prazer, ocupando uma posição primária, deve ser tido em conta 

pelo professor. É claro que as três vertentes apontadas na obra de Balboni podem se 

influenciar reciprocamente. Porém, o prazer de aprender tem que ser incluído no 

contexto de uma aprendizagem viável, com erros vistos como pontos de passagem 

naturais e aceitáveis. A questão dos erros e das fases de desenvolvimento da 

aprendizagem linguística, que será mais tratada na análise dos dados coletados durante a 

nossa pesquisa, pertence à teoria i+1 (‘Input Hypothesis’) elaborada por Stephen 

Krashen em 1985. Segundo essa teoria existem fases específicas de aquisição de 

elementos linguísticos e, por isso, o input que o estudante recebe deve ser 

compreensível e a exposição aos novos conhecimentos deve ser progressiva (eis o +1). 

A teoria de Krashen acima citada é uma evolução da teoria didática da Zone of Proximal 

Development elaborada por Vygotsky em 1978. 

Na aquisição/aprendizagem da língua uma motivação de tipo intrínseco tem um 

peso muito maior, o estudo da língua deve fazer parte do projeto de vida do aluno e este 

tipo de motivação deveria ser estimulada pelo professor. Para incentivar um tipo de 

motivação intrínseca e o prazer de aprender do aluno, o professor pode concentrar-se em 

três pontos fundamentais (Caon 2006): os conteúdos da aula, que devem despertar o 

interesse do aluno e devem ser coerentes com os objetivos dele, os métodos através dos 

quais incentivar o desenvolvimento da aprendizagem e, finalmente, a relação entre 

professor e aluno, uma relação de confiança que faz com que o affective filter não se 

ative e que o aluno adquira elementos da língua estrangeira .   
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De acordo com a Stimulus Appraisal Theory elaborada por Schumann (1999; 

2004) o cérebro do aprendiz recebe um input, que é avaliado pelo aluno através das 

próprias necessidades e expectativas. Com base nesta avaliação o aluno adquire ou não 

a informação linguística, no caso de o feedback ser positivo a informação entra na 

memória de longo prazo. A avaliação do input ocorre através de cinco critérios: a 

novidade, o aluno avalia o elemento de novidade e a diferença entre o que já conhece, o 

input e as próprias expectativas; o prazer intrínseco, ou seja uma reação intrinsecamente 

positiva ao input; a relação com os objetivos e as necessidades; a viabilidade e 

compreensibilidade do input comparadas com as capacidades do aluno; o último fator é 

relativo à imagem do aluno dentro da sala de aula, ou seja, o aluno tem de se sentir 

seguro, não ativar o affective filter e reforçar e não comprometer a própria imagem e as 

expectativas do seu grupo social. 

Portanto, em todas as teorias que foram aqui apresentadas vimos como o aluno 

resulta o foco central da ação didática. Então a melhor forma de incentivar a aquisição 

de qualquer língua estrangeira  é manter viva a centralidade do aluno criando um 

ambiente de estudo e aprendizagem positivo e motivador no qual possam se realizar as 

condições psicológicas fundamentais que permitam que isto aconteça. O professor de 

língua terá então que pôr em prática estratégias para tornar o ambiente da sala de aula 

motivador, entre elas, indagar os desejos, as expectativas e as necessidades do aluno. O 

professor não tem de responder unicamente às exigências didáticas do aluno, mas deve 

criar um espaço de aprendizagem que seja motivador e positivo do ponto de vista 

emocional, sendo que, de modo geral, o ambiente resulta motivador quando gera uma 

sensação de prazer nos alunos, o que nos remete aos conceitos já citados nos parágrafos 

anteriores. 

Para criar este tipo de ambiente na sala de aula é necessário encontrar um 

equilíbrio entre diversos fatores. Os conceitos de confiança e desafio, por exemplo, 

devem equilibrar-se para dar ao aluno a sensação de segurança e prazer dentro da sala 

de aula mas ao mesmo tempo ter um elemento de desafio que mantém vivo o interesse 

pela aprendizagem no aluno. As atividades dentro da sala de aula devem ser medidas 

sobre as reais capacidades do aluno, a relação entre aluno e professor deve ser uma 

relação de confiança, assim que o affective filter não seja ativado e o aluno não se sinta 

julgado. Outro elemento da teoria do affective filter, a este respeito, é a chamada rule of 
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forgetting elaborada por Krashen, que teoriza uma aquisição melhor no momento em 

que o aluno esquece que está no contexto de uma aula de línguas e está aprendendo.  

Por isso, um fator sobre o qual o professor precisa se focar é o equilíbrio entre o 

que já foi adquirido e os novos elementos linguísticos. Se, por um lado, para estimular 

uma reação positiva dentro da sala de aula é necessário valorizar o que já foi aprendido 

e as capacidades de cada aluno, por outro, é preciso ter consciência deste equilíbrio 

delicado pelo que não existe aquisição linguística sem um elemento de desafio para o 

aluno. Então a estrutura da aula deve seguir as fases de desenvolvimento da interlíngua 

do aluno. 

Precisamos considerar então que o professor pertence ao sistema que Bruner 

(1983) define como Lass (Language Acquisition Support System). Como parte deste 

sistema de suporte à aquisição linguística, o professor tem que usar os outros elementos 

do sistema para alcançar o próprio objetivo. O sistema é formado pelo professor, pelas 

ferramentas utilizadas nas aulas (livros, artigos, música, computador, etc.), pelos 

colegas, pelas redes sociais, essencialmente por tudo o que ajuda no estudo da língua 

estrangeira . O papel principal do professor será então a criação de aulas que 

considerem a experiência pessoal de cada aluno, assim como o seu estilo de 

aprendizagem e a sua relação com os colegas e com a disciplina. Isto significa, por 

exemplo, que o professor deveria ter uma ideia inicial das motivações que levaram o 

aluno a estudar italiano e qual seria o seu objetivo na proficiência da língua. 

O perfil dos aprendizes é importante na estratégia didática geral adotada. No 

caso da nossa pesquisa é importante salientar que se trata de adultos. Por isso, é preciso 

criar uma série de estratégias e métodos específicos dirigidos a um público de alunos 

que já estão inseridos no mercado de trabalho ou são estudantes universitários em vários 

momentos da própria formação. Convém aqui diferenciar os perfis: por um lado, o  

estudante adulto que decide aprender a língua com o objetivo de obter uma qualificação 

adicional ou por causa de exigências de trabalho; por outro, um estudante universitário 

que escolhe a língua com um objetivo geralmente menos imediato e colocado num 

futuro distante. O aprendiz já inserido no mercado de trabalho terá uma atitude mais 

autónoma e responsável, ele tem uma perspectiva de aprendizagem mais dilatada do que 

um estudante universitário. Além disso, o que muda nos dois tipos de perfil é a relação 

dos estudantes com os professores: o estudante adulto que já entrou no mercado de 
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trabalho se coloca ao mesmo nível do professor e isto o diferencia do estudante 

universitário que supostamente se colocará numa posição de inferioridade em relação ao 

professor, que será ainda visto como superior na hierarquia. Esta percepção de 

superioridade faz com que o trabalho do professor seja, de alguma maneira, mais fácil, 

por mais que o professor não possa deixar de dar uma certa autonomia aos alunos. De 

fato, utilizando como exemplo as turmas da graduação que foram entrevistadas durante 

a nossa pesquisa, pode-se sugerir que a universidade deveria evitar de se tornar uma 

extensão da escola. 

Então, como já foi dito, não parece possível para os docentes não ter em conta as 

motivações, as expectativas e as necessidades do estudante adulto. As dinâmicas criadas 

entre estudantes adultos e professores têm, com efeito, uma relevância fundamental nas 

futuras escolhas didáticas e, no ensino das línguas para adultos, é necessário haver uma 

participação igualitária e ativa de todos os atores do processo didático. Os professores 

tendo o papel de juntar os dois vértices da ação didática (língua estrangeira  e estudante) 

representam o terceiro vértice. Os docentes têm na prática a função de diretores, são 

veículos e gestores das informações e mantêm o equilíbrio reforçando ou limitando o 

papel dos outros dois protagonistas. 

Um outro motivo de reflexão teórica no ensino das línguas no contexto atual é a 

dicotomia entre os conceitos de civiltà e cultura, ou seja, civilização e cultura. Estes 

conceitos na tradição didática eram considerados o objetivo final de um estudo 

linguístico que ia permitir aos alunos o acesso, por exemplo, ao património artístico, 

literário e musical italiano. Considerando os dois conceitos deveríamos ter em conta que 

a sociedade em que o professor de italiano opera atualmente é uma sociedade 

multicultural com um grande acesso às informações. 

Os modelos culturais representam a resposta de uma dada sociedade às 

necessidades naturais e conhecer estes modelos é essencial para a comunicação 

cotidiana, sendo que alguns destes modelos são considerados pela população em 

questão imprescindíveis e constituem a civilização deste povo. Enquanto os aspectos 

culturais podem ser ensinados, a civilização deve ser entendida, analisada e discutida na 

sala de aula, se isto for possível, até porque práticas consideradas normais por algumas 

populações podem ser consideradas incivis por outras. Dentro da sala de aula a 



12 

 

dicotomia cultura/civilização pode levar a discussões acaloradas (Balboni, 2014). Por 

isso, segundo Balboni (2014, p. 123):  

 

L’insegnante è il testimonial non solo dei modelli culturali quotidiani, 

necessari per la comunicazione di base, ma anche dei valori della civiltà 

italiana, quelli che rendono italiani gli abitanti di questa lunga penisola anche 

se nella cultura quotidiana essa è fortemente frammentata in regioni, città, 

campanili.2 

 

Nesta visão o professor de italiano, além de ser simplesmente um professor de 

língua, representa a cultura italiana e aquela italianità que já foi mencionada. O docente 

deve ter o objetivo de transmitir aos alunos os dois conceitos de civilização e cultura 

com o intuito de facilitar a comunicação cotidiana assim como a compreensão global da 

cultura de que a língua representa o veículo de difusão e um elemento fundamental.  

A dicotomia entre os dois conceitos que foram analisados aplica-se de maneira 

diferente dependendo do contexto de ensino e das motivações de cada aluno. 

Considerando o contexto onde foi desenvolvida nossa pesquisa, a língua italiana é 

estudada na maioria dos casos como língua estrangeira  ou língua étnica.  

No caso do italiano como língua estrangeira  (itaLS) o estudante geralmente se 

aproxima da língua pois tem um interesse intrínseco pela cultura. O conceito de cultura, 

como já tivemos a oportunidade de dizer, abrange várias áreas e, no caso do italiano a 

literatura, a música, a moda e a arte em geral. O docente pode então construir e 

alimentar a motivação do aluno com base neste fascínio.  

No caso do italiano como língua étnica, o estudante pertence à comunidade de 

emigrantes italianos e tem uma visão geralmente mitificada da cultura italiana. A 

motivação principal do seu estudo estará ligada mais à recuperação das próprias raízes 

culturais do que linguísticas. Nesta situação o docente poderá mostrar ao aluno as 

diferenças entre a Itália de hoje e a ideia estereotipada que talvez lhe tenha sido 

transmitida. 

                                                
2 O professor não é somente o porta-voz de modelos culturais cotidianos, necessários pela 

comunicação essencial, mas também de valores da civilidade italiana, os que tornam italianos os 

habitantes desta extensa península, embora na cultura cotidiana ela seja fortemente fragmentada em 

regiões, cidades, bairros. (Tradução nossa).  
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Convém aqui adiantar uma questão que será investigada nos capítulos 

sucessivos, ou seja, o perfil dos estudantes que participaram da pesquisa em relação à 

motivação deles. Entre os estudantes entrevistados, na maioria dos casos encontramos 

um tipo de motivação intrínseca devida a um interesse generalizado pela cultura 

italiana. Foram encontrados poucos casos nos quais os estudantes tinham uma origem 

italiana mais ou menos próxima e, por isso, pretendiam aprofundar o conhecimento da 

língua.  

Nos casos com os quais tivemos contato no desenvolvimento das entrevistas, 

durante as aulas de italiano, vimos como o papel do professor pode realmente 

determinar o sucesso na aprendizagem da língua. De fato, tivemos a oportunidade de 

notar um claro incentivo da motivação dos alunos através de atividades lúdicas, em 

alguns casos, ou através de atividades adaptadas ao nível de proficiência do aluno. O 

elemento do prazer, que tratamos nos parágrafos anteriores, tem uma certa relevância 

sobretudo tratando-se de uma língua como o italiano, pelas razões que já foram 

ilustradas. No que diz respeito à nossa pesquisa em concreto, podemos afirmar que nos 

dois diferentes contextos analisados a motivação intrínseca foi muito mais relevante do 

que a instrumental, sobretudo se considerarmos o contexto do centro linguístico da 

UFMG onde ocorreu uma parte das entrevistas. 

 

 

I.2 O ensino da língua italiana no estrangeiro 

 

 O italiano como língua estrangeira  tem uma longa história, da qual temos 

testemunho através de manuais didáticos que remontam ao século XVI. De fato, nos 

séculos passados o italiano como língua estrangeira  era estudado fora da Itália e em 

contextos formais. Nesses contextos o ensino do italiano tinha uma relação com a 

questão cultural, da qual tivemos a oportunidade de falar nos parágrafos anteriores. O 

italiano era e continua a ser a língua da literatura, da arte e da música. O estatuto que a 

língua italiana tem agora na Europa e no resto do mundo é o resultado de uma evolução 

complexa através de etapas que a partir da Idade Média marcaram a sua difusão além 

das fronteiras nacionais.  
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O estudo do italiano foi nos séculos passados um motivo de ostentação e 

prestígio. Contudo, agora podemos individuar perfis de estudantes diferentes, crianças e 

adolescentes estrangeiros que estudam em escolas italianas ou que têm a língua italiana 

como disciplina opcional em escolas multilíngues, por exemplo. Outra categoria é a dos 

estudantes universitários, de fato muitos departamentos de línguas românicas no 

estrangeiro oferecem a disciplina de italiano. O italiano está presente nos conservatórios 

ou como disciplina opcional no seio de cursos universitários de Belas Artes.  

Um dos perfis de estudantes, como já foi dito no início deste capítulo, é dado 

também pelos descendentes de emigrantes italianos. Os emigrantes italianos 

representaram um elemento de propagação cultural e linguística. Porém, os emigrantes 

que resolveram ficar definitivamente no estrangeiro transmitiram uma língua com fortes 

conotações regionais. Isso explica o porquê da desproporção entre a comunidade dos 

emigrantes italianos e o número de italófonos no mundo. 

No estrangeiro o ensino do italiano é garantido por uma série de realidades 

formativas locais, escolas públicas, particulares, universidades, associações e empresas. 

Existem Institutos Italianos de Cultura nas capitais e nas cidades principais dos países 

com os quais a Itália mantém relações diplomáticas, que dependem do Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI, Ministério de Negócios 

Estrangeiros e da Cooperação Internacional) e têm como objetivo a promoção e a 

difusão da língua e da cultura italiana através da organização de cursos de língua, de 

espetáculos, exposições e concertos. Os IIC são atualmente 90, espalhados por 61 

nações.  

Além dos Institutos de Cultura há as Escolas Italianas no estrangeiro, desde a 

educação infantil até ao ensino médio, criadas para garantir que a formação dos filhos 

dos italianos no estrangeiro fosse em italiano. Agora essas escolas são frequentadas na 

maioria dos casos por estudantes não italófonos com uma porcentagem que chega a 

90% do total. Com cerca de 31 milhões de estudantes muitas das Escolas estão se 

tornando escolas bilíngues. O MAECI seleciona entre os professores de escolas italianas 

os funcionários que serão enviados como leitores nas diferentes universidades 

estrangeiras e fornece os meios para incentivar a ativação do ensino do italiano a nível 

académico. Os exemplos aqui descritos são iniciativas financiadas diretamente pelo 

governo, mas existem também realidades locais como escolas particulares. 
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O governo italiano promove a difusão da língua e da cultura italiana também 

através de órgãos como a Società Dante Alighieri, que foi instituída em 1889. A Società 

Dante Alighieri tem como objetivo principal a tutela e a difusão da cultura para dar aos 

italianos no estrangeiro a possibilidade de manter um laço com o próprio país. Para tal, 

o MAECI presta à sede central de Roma uma contribuição anual. A sede central tem um 

papel de coordenação entre as 423 comissões e 300 bibliotecas espalhadas pelo mundo. 

O contexto de ensino do italiano como língua estrangeira  encontra-se em 

evolução constante e influencia o setor da formação, a oferta e a procura de docentes de 

italiano, a função e as competências solicitadas. Anteriormente quase a totalidade dos 

docentes de italiano eram professores estrangeiros especializados em italiano dentro de 

departamentos de línguas românicas de universidades estrangeiras e tinham um 

excelente conhecimento da variante estandardizada do italiano e um bom conhecimento 

do património artístico e literário italiano. Atualmente, a esses professores se juntam 

não somente os leitores, escolhidos pelo MAECI e falantes nativos, mas também 

doutorandos e pesquisadores italianos que estão participando de programas de 

mobilidade em âmbito europeu e extra-europeu. Este perfil de docente contribui para 

modernizar a imagem da Itália e da língua italiana no mundo.  

 

I.2.1 Órgãos de difusão do italiano na Itália e no estrangeiro 

 

 A Società Dante Alighieri, que citamos no parágrafo anterior, é um dos mais 

importantes agentes de difusão do italiano no estrangeiro. Foi fundada em 1889 por um 

grupo de intelectuais liderados por Giosuè Carducci e tem o papel de proteger e difundir 

a língua e a cultura italiana no mundo, fortalecendo os laços dos italianos no estrangeiro 

com o próprio país e alimentando entre os estrangeiros o amor pela cultura italiana. Em 

1893 a Sociedade é instituída como entidade moral, para assumir a forma de 

organização sem fins lucrativos em 2004. Hoje a Sociedade consiste em 87 comissões 

na Itália e, como já foi dito, 423 no estrangeiro.  

Para alcançar seus objetivos, através das comissões no estrangeiro, a Dante 

Alighieri institui e financia escolas, bibliotecas, clubes culturais e, sobretudo, cursos de 

língua italiana. Além disso, divulga livros, publicações, manifestações artísticas e 

musicais e proporciona também bolsas de estudo. As comissões que operam no 
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território italiano promovem atividades para ampliar a cultura da nação e salientar a 

importância da difusão da língua e da cultura italiana. As sedes italianas da Sociedade, 

distribuídas aproximadamente em todas as províncias organizam cerca de 130 cursos de 

língua e cultura que são frequentados por mais de seis mil estudantes estrangeiros e 

promovem concursos e prémios reservados aos estudantes de comissões no estrangeiro 

com as quais têm uma parceria. Os números relativos à atividade das sedes da 

Sociedade fora da Itália são indicativos do trabalho começado em 1889. As comissões 

no estrangeiro são espalhadas por oitenta países e se ocupam da atividade de cerca de 

8.700 cursos de língua e cultura italiana com mais de 122.000 sócios e estudantes. Outro 

fator de promoção e de propagação cultural consta na presença de cerca de trezentos 

bibliotecas ligadas à Dante, que fazem com que seja depositária de um certo 

conhecimento da literatura em língua italiana no resto do mundo com mais de 

quinhentos mil volumes reunidos.  

No âmbito do quadro de referência comum das competências e da aprendizagem 

linguística, a Società Dante Alighieri elaborou uma certificação de proficiência 

linguística: o projeto PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) tem como 

principal objetivo justamente a elaboração de planos de certificação, a formação de 

docentes de italiano para estrangeiros e o incentivo às colaborações com universidades, 

institutos de cultura e escolas públicas e particulares. A questão das certificações de 

proficiência está ligada à legislação europeia, a qual criou um quadro comum de 

referência que funciona como modelo na elaboração do material didático nos cursos de 

língua e na avaliação do nível de competências. Os níveis de competência linguística 

segundo o quadro de referência europeu são seis, do A1 ao C2. 

Na verdade, existem diversas certificações de proficiência no caso do italiano. A 

certificação PLIDA elaborada pela Dante Alighieri é somente uma destas e ela cobre os 

seis níveis de proficiência previstos pelo quadro comum e as quatro habilidades 

linguísticas (falar, ler, escrever e ouvir); a essa certificação junta-se uma certificação 

especifica para alunos adolescentes entre os 13 e os 18 anos. Entre as outras entidades 

que elaboraram as certificações de proficiência encontramos a Università per Stranieri 

di Perugia (UNISTRAPG), a Università per Stranieri di Siena (UNISTRASI) e a 

Università degli Studi di Roma Tre. 
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A Università per Stranieri di Perugia proporciona o teste CELI (Certificato di 

Lingua Italiana), que tem como alvo adultos com um nível médio de escolarização. 

Prevê uma certificação dos seis níveis de competências linguísticas. Esta certificação 

apresenta uma diferenciação adicional devida ao público alvo do teste, havendo um 

exame específico para os adolescentes entre os 12 e os 18 anos e um exame destinado 

aos imigrantes na Itália. 

A oferta da Università per Stranieri di Siena é parecida, compreende uma 

certificação chamada CILS (Certificato di Italiano come Lingua Straniera) que é um 

título oficialmente reconhecido de atestação da competência linguístico-comunicativa 

no italiano como língua estrangeira . A CILS foi a primeira certificação a ter em 

consideração o modelo dos seis níveis do quadro comum europeu. Assim como no caso 

da CELI, existe uma certificação específica para os adolescentes e os imigrantes. A 

CERT.IT (Certificazione di Italiano) é a certificação elaborada pela Università di Roma 

Tre. Neste caso existe um gabinete específico que elabora o teste e os níveis atestados 

são cinco, ou seja, os níveis do quadro comum exceto o nível C1. 

A promoção e a difusão da língua italiana no estrangeiro representa uma das 

prioridades para a política externa do governo italiano. Além dos já citados Institutos 

Italianos de Cultura existem vários órgãos criados especificadamente com esse objetivo. 

Um destes é a Accademia della Crusca, que foi fundada em 1582 em Florença. A 

Accademia é a mais prestigiosa instituição cultural dedicada à preservação da língua 

italiana. Enquanto a atividade principal da Academia no começo era a redação de um 

vocabulário de italiano, ou seja, a pesquisa lexicográfica e filológica, a partir do século 

XX o papel dela mudou radicalmente. A Academia tornou-se a sede de estudos que 

tinham o objetivo de promover a edição crítica de escritores clássicos da literatura 

italiana, das origens até ao século XIX. Hoje ela é o centro mais importante de estudo 

do italiano, com o objetivo de promover na Itália e no estrangeiro uma visão crítica da 

evolução do italiano, com um conhecimento histórico da língua nacional e uma 

consciência crítica da sua evolução no quadro das influências linguísticas do italiano 

contemporâneo.  

Uma das iniciativas ligadas à promoção da língua italiana é a Settimana della 

lingua italiana nel mondo (Semana da língua italiana no mundo). Este evento visa 

salientar o papel do italiano como língua da cultura clássica e contemporânea, é 



18 

 

organizado uma vez por ano pela rede cultural e diplomática do Ministério Italiano dos 

Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional. Os entes que participam desta 

iniciativas são órgãos de promoção da cultura italiana como a Società Dante Alighieri e, 

em particular, a Accademia della Crusca. A última edição do evento, que aconteceu 

entre o 16 e o 22 de outubro de 2017, teve como temática o papel da língua italiana no 

cinema e a influência que a indústria cinematográfica teve sobre a cultura italiana.  

 

 

I.2.2 A monitorização e a divulgação do italiano no mundo 

 

 Um dos elementos que acompanha a difusão do italiano no estrangeiro é a 

monitorização da evolução do seu estudo e do seu ensino. A pesquisa à qual podemos 

nos referir é Italiano 2000, realizada por Tullio de Mauro em colaboração com um 

grupo de pesquisadores da Università per Stranieri di Siena. A pesquisa foi realizada em 

todas as áreas geográficas nas quais estão presentes os Institutos Italianos de Cultura 

(IIC). Os questionários proporcionados tiveram como objetivo principal o levantamento, 

o mais detalhado possível, de dados sobre as atividades desenvolvidas pelos sujeitos 

institucionais que se ocupam da difusão e do ensino do italiano no mundo. 

O foco principal da pesquisa era, portanto, a língua italiana e todas as atividades 

ligadas à sua difusão: a oferta e a procura do italiano nos lugares onde existem Institutos 

Italianos de Cultura e a propaganda da oferta de cursos de língua. Por isso, 

considerações relativas à difusão da cultura italiana no mundo, em termos de 

exposições, lançamentos de livros ou concertos, não constituíram o interesse principal 

desta pesquisa.  

Os informantes da pesquisa foram os IIC, aos quais foram propostos vários 

questionários. Os IIC, além da recolha direta de dados, tiveram o papel fundamental de 

divulgar os questionários e os proporcionar a outros entes formativos ligados ao ensino 

do italiano como língua estrangeira  como, por exemplo, escolas particulares ou 

universidades. Nas atas oficiais da pesquisa encontra-se a explicação da escolha de 

utilizar os IIC como informantes principais e como intermediários com os outros entes 

de ensino do italiano como língua estrangeira  (Vedovelli, 2001):  
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All’interno del sistema della diffusione della nostra lingua nel mondo, infatti, 

questi sono collocati in una posizione strategica, che li rende osservatori 

privilegiati dei mutamenti in corso, attori protagonisti di tali dinamiche, 

soggetti fortemente sensibili alle modifiche strutturali che intervengono nel 

sistema. In più, gli Istituti Italiani di Cultura sono soggetti istituzionali, 

emanazioni dello Stato italiano con il compito specifico di promuovere la 

nostra lingua / cultura: ricorrendo alla metafora del mercato delle lingue, essi 

hanno istituzionalmente il compito di essere protagonisti di tale mercato.3  

 

Além de serem emanações do Estado Italiano, os Institutos de Cultura estão 

colocados na posição de observadores na dinâmica das mudanças do mercado das 

línguas e, claramente, do mercado do italiano no mundo. De fato, um dos fatores que foi 

tido em consideração é o valor econômico da língua italiana e o seu caráter atrativo. 

Como já foi dito, o valor do italiano e de manifestações ligadas aos processos 

econômicos como o turismo, a moda e o design e a culinária, não podem deixar de ser 

consideradas ao falarmos de motivação no estudo do italiano.  

A pesquisa, na sua parte dedicada às motivações dos alunos, propôs quatro 

categorias: tempo livre, estudo, trabalho e motivações pessoais. Através do estudo das 

respostas, a categoria do tempo livre com 32,8 % das respostas representou a motivação 

principal de aproximação ao estudo da língua italiana. Um dado importante, tendo em 

conta as considerações feitas nos parágrafos anteriores deste capítulo, é o dado das 

razões culturais, uma vez que 71% dos estudantes de italiano estudam esta língua por 

causa do seu prestígio cultural. Outro elemento a ser considerado é a questão dos 

movimentos migratórios bidirecionais que fazem com que exista uma necessidade em 

alguns casos de estudo do italiano como língua estrangeira . Entre os motivos pessoais 

vimos que a criação de famílias bilíngues ou biculturais estimulou uma certa circulação 

do italiano. Quem estuda o italiano por motivos pessoais em 62% dos casos tem um 

cônjuge italiano. Uma minoria dos entrevistados estuda italiano por motivos de estudo 

ou trabalho (19 e 22,4 % dos entrevistados). A questão que já apontamos da atrativa do 

italiano em termos culturais e turísticos representa a motivação mais forte não somente 

                                                
3 Dentro do sistema de difusão da nossa língua no mundo, eles estão colocados numa posição 

estratégica, que os torna observadores privilegiados das mudanças que estão acontecendo e protagonistas 

destas dinâmicas, são sujeitos sensíveis às modificas estruturais que atuam no sistema. Aliás, os Institutos 

Italianos de Cultura são sujeitos institucionais, emanações do Estado italiano com o papel específico de 

promover nossa língua/cultura: remetendo à metáfora do mercado das línguas, eles têm o papel 

institucional de ser protagonistas deste mercado. (Tradução nossa). 
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entre os estudantes dos Institutos Italianos de Cultura, mas também entre os estudantes 

universitários.   

O estudo do italiano como língua estrangeira  resulta então caraterizado por uma 

certa heterogeneidade motivacional, da qual nasce uma pluralidade de necessidades 

formativas ligadas, por um lado, ao prazer da aprendizagem do italiano e, por outro, à 

sua projeção no mercado de trabalho. As mudanças que investiram a imagem da Itália 

nos anos anteriores ao desenvolvimento da pesquisa Italiano 2000 foram consideradas e 

refletiram-se no nexo entre língua e cultura italiana. Como já foi dito, a língua italiana é 

a quarta língua mais estudada no mundo, o que também tem um impacto na motivação 

do estudante de italiano como língua estrangeira .  

Os dados levantados nesta pesquisa devem ser considerados à luz do fato que o 

italiano geralmente não representa a primeira escolha de estudo de uma língua 

estrangeira . Quem escolhe estudar italiano como língua estrangeira , geralmente já 

conhece uma ou mais línguas estrangeiras e isto faz com que tenha uma bagagem 

interlinguística e intercultural já adquirida. Em termos propriamente linguísticos isto 

poderia levar a uma interferência de outras línguas na interlíngua do estudante de 

italiano, por exemplo no caso de línguas românicas como o espanhol ou o francês. 

Apesar disso, o fato de o italiano não ser a primeira língua estudada nos deixa imaginar 

que a escolha de estudar italiano seja mais ponderada e não tenha aquele elemento de 

necessidade e obrigação que línguas francas internacionais como o inglês pressupõem. 

No contexto de uma pesquisa deste tipo, o fator da variabilidade representa uma 

questão fundamental e considerar a projeção internacional do italiano, como a de 

qualquer língua estudada neste sentido, não pode prescindir disto. Numa parte da 

pesquisa, os dados foram estudados com base na divisão em macro-áreas geográficas, 

ou seja agrupamentos de realidades nas quais os IIC estão presentes. Foram 

considerados os dados em termos de continuidade territorial, critério ao qual se 

adicionaram os aspetos linguísticos e socioculturais.  

No que diz respeito à realidade da América Latina, a pesquisa considerou um 

período de tempo entre 1995 e 2000. Houve uma diminuição dos estudantes muito 

significativa em Buenos Aires (-100%) e Bogotá (-29,1%). Por outro lado, foram 

registrados aumentos em realidades que poderiam nos interessar no âmbito da presente 

pesquisa, como o caso de São Paulo, com um aumento de 63,1% dos estudantes no IIC 
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ao longo dos cinco anos considerados. No estudo da macro-área da América Latina um 

dos elementos salientado foi o fato que a diminuição ou o aumento dos estudantes e dos 

cursos de italiano nesta área depende da demanda e oferta naquele período de tempo. 

Por sua vez, a crise econômica influencia o mercado do italiano e a oferta de cursos, 

assim como a demanda de professores nos diferentes IIC. Porém, o estudo do italiano 

em países de forte imigração como os países da América Latina está relacionado com a 

vontade dos estudantes de se aproximarem da própria ascendência italiana.  

Um instrumento adicional que o MAECI utiliza para monitorar o estado do 

italiano no estrangeiro são os Stati Generali della lingua italiana nel mondo (Estados 

Gerais da língua italiana no mundo), inaugurados pela primeira edição em outubro de 

2014 com o título de L’italiano nel mondo che cambia (O italiano no mundo que muda). 

Os encontros são reuniões de especialistas no setor do italiano como língua estrangeira  

e representantes de organismos que se ocupam de divulgação e promoção do estudo do 

italiano no mundo. O objetivo das reuniões é a discussão dos meios de promoção da 

língua e da cultura italiana no estrangeiro. No documento final que surgiu das reuniões 

de 2014, com o título de Stilnovo: le azioni per la diffusione dell’italiano nel mondo che 

cambia (Stilnovo: ações para a difusão do italano no mundo que muda), é salientada a 

questão da promoção linguística como promoção do país no seu conjunto. Promover a 

difusão do italiano traz benefícios à imagem do país, à economia e à posição da Itália no 

mundo. 

Na conclusão do evento foi apresentado um plano de ação baseado em três 

pontos principais: as pessoas, ou seja, os professores de italiano no estrangeiro; os 

métodos aplicados ao registro dos estudantes de italiano no estrangeiro, ao ensino e à 

certificação linguística; e, finalmente, a inovação, ou seja as propostas para os anos 

sucessivos e a responsabilidade de alcançar os objetivos que foram concordados. Em 

outubro de 2015 realizou-se uma reunião em Florença com o título de Riparliamone: la 

lingua ha valore (Riparliamone: a língua tem valor) que tem como objetivo o de 

estimular novamente a conversa sobre as temáticas discutidas em 2014 e acompanhar o 

desenvolvimento da situação depois deste encontro.  

O relatório final do encontro de 2015 apresenta dados atualizados sobre a 

situação do ensino do italiano no mundo, em função das novas modalidades de 

levantamento dos dados propostas no ano anterior. Como no caso da pesquisa Italiano 
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2000, foi usada a metodologia de levantamento de dados a partir da divisão do mundo 

em áreas geográficas, com a proposta de uma concentração maior de esforços nas áreas 

onde parecia mais necessário nos anos entre 2015 e 2017. Na mesma ocasião foi 

apresentado um balanço dos projetos que envolviam a formação de professores de 

italiano e a elaboração do Portal da língua italiana. 

A segunda edição do evento aconteceu em Florença em outubro de 2016 com o 

título L’italiano lingua viva (O italiano língua viva). Durante o evento foi lançado 

oficialmente o Portal da língua italiana 

(https://www.linguaitaliana.esteri.it/italiamo.do?l=it) e foram exibidos os resultados das 

iniciativas propostas em 2014. No que diz respeito ao Portal da língua italiana, este seria 

um instrumento cuja criação foi pensada especificadamente para os estrangeiros que 

têm um interesse pela língua e pela cultura italiana. Foi criado com o objetivo de 

proporcionar uma forma de rede digital do italiano no estrangeiro. Na parte principal do 

site que se chama Lingua encontram-se informações sobre os diferentes contextos de 

ensino do italiano como língua estrangeira , por exemplo escolas, universidades e cursos 

de língua. Nesta secção estão presentes os resultados do levantamento de dados sobre o 

número de estudantes de italiano no mundo com informações sobre o contexto de 

aprendizagem e a divisão em áreas geográficas.  

Em 2017 foi elaborado pela Comissão um outro documento sobre a difusão do 

italiano no mundo, Il libro bianco della diffusione dell’italiano in un mondo che cambia 

(O livro branco da difusão do italiano num mundo em mudança), uma ferramenta mais 

atualizada para a avaliação da situação do italiano no mundo. Como já foi dito, os dados 

foram coletados utilizando o método de divisão geográfica, o que, no contexto da nossa 

pesquisa, dá uma ideia mais próxima da situação real, como testemunha a tabela aqui 

em baixo, que foi retirada do documento. Na tabela podemos encontrar o número de 

estudantes de italiano no Brasil, distribuídos segundo o critério da inscrição a cursos de 

língua ou a cursos universitários, como no caso de uma parte dos estudantes que foram 

alvo da nossa pesquisa.  
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Tabela 2.3 Ensino do italiano oferecido pelo MAECI. Continente Americano. 

 

I.3 O ensino do italiano no Brasil e na Universidade Federal de Minas 

Gerais.  

 

 Ao falar de ensino da língua italiana no Brasil, vale nos focar um momento 

sobre a questão das relações entre os dois países. Como já foi dito, o Brasil tem sido um 

país de grande imigração italiana. Isto, como se viu, provoca uma certa influência sobre 

as motivações que levam à escolha de estudar italiano.  

O estudo de uma língua estrangeira  dá ao aluno a possibilidade de se afastar da 

própria identidade cultural. Isto resulta muito claro no estudo do italiano por alunos 

brasileiros com uma ascendência italiana. Além da motivação de estudo volta na nossa 

análise o conceito de italianidade e a profunda ligação entre os processos de difusão do 

italiano e a identidade dos alunos. Claramente isto não pode representar a única vertente 

de análise no nosso caso, mas no que diz respeito à cidade de Belo Horizonte, onde se 

desenvolveu a pesquisa, a questão da italianidade resulta especialmente relevante e nos 

proporciona um contributo de reflexão adicional.  

Analisando então a noção de italianidade, é necessário aqui salientar o fato que 

esta ideia e a consideração dos italianos no Brasil mudou ao longo do tempo e da 

história da imigração italiana no país sul-americano. Além disso, o processo de 
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integração dos imigrantes no Brasil fez com que houvesse um desaparecimento 

progressivo dos traços culturais ligados à origem italiana. Portanto existe uma divisão 

entre as noções de italianidade e as maneiras de definir os italianos.  

As noções estão ligadas à evolução no tempo da presença dos italianos no Brasil 

(Chiarini, 2006). Uma primeira noção remete à grande migração do final do século XIX, 

que vê o italiano como ‘bonzinho’, simples e trabalhador incansável; uma segunda 

noção vê o italiano como representante de uma cultura milenária e provido de uma 

sensibilidade artística peculiar; a terceira noção de italianidade vem se afirmando 

durante a década de 80 e consta numa aproximação da ideia de cidadão italiano com 

uma imagem em alguns sentidos estereotipada da Europa e cultura europeia.  

Todos estes elementos ajudaram o processo de construção e reconstrução da 

identidade cultural brasileira que é naturalmente atraída pelo sistema norte-americano, 

uma vez que os Estados Unidos tornaram o Brasil alvo das suas imposições culturais. A 

cultura foi usada como instrumento ideológico de expansão imperial e agressão. No 

entanto a cultura brasileira está sempre à procura de um contrapeso cultural, econômico 

ou político no Mercosul ou na Europa.  

Historicamente, foi só em 1875 que o governo brasileiro oficializou a vinda de 

imigrantes, que no caso dos italianos se estabeleciam entre São Paulo e o Sul do país. 

Somente em 1888 a imigração italiana no específico foi oficializada, quando foi 

assinado um acordo para a vinda dos imigrantes da Itália. Outro fator que devemos ter 

em consideração é a questão da abolição da escravidão que fez dos imigrantes italianos 

uma grande fonte de mão de obra. De fato, o destino principal dos italianos no Brasil 

era o campo e o trabalho agrícola, outros imigrantes se dirigiam aos grandes centros 

urbanos para fugir das condições precárias do trabalho no campo, uma boa parte dos 

italianos conseguiram se tornar fazendeiros.  

O processo de aquisição de uma língua estrangeira  representa um caminho de 

afirmação cultural independentemente da origem étnica do aluno. O trabalho do 

professor deve, então, ter em conta a questão motivacional que foi apontada nos 

parágrafos anteriores. Portanto, enquanto no começo da imigração italiana no Brasil a 

consideração dos italianos não era tão favorável, nas últimas décadas difundiu-se uma 

imagem positiva que incentivou uma recuperação da cultura de origem. Recuperação 

que se baseia numa autorrepresentação do cidadão brasileiro que se considera 



25 

 

frequentemente como parte de uma nação sem história e culturalmente inferior. A 

recuperação das raízes culturais provavelmente nos dá a explicação do número de 

institutos ligados à difusão da cultura e da língua italiana no Brasil e no território de 

Belo Horizonte em particular. 

No que diz respeito ao território brasileiro no seu conjunto, é fácil verificar 

como a promoção e o ensino da língua italiana se encontram espalhados em vários 

Estados. Por exemplo, no caso da Società Dante Alighieri existem sete comissões, em 

cidades como Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Nova Friburgo, Recife, Rio de Janeiro 

e Salvador da Bahia. As sedes da Sociedade se encontram desde o sul do país até ao 

nordeste e oferecem cursos de italiano segundo a divisão do quadro comum europeu de 

referência, além de divulgar atividades como o Festival del cinema italiano in Brasile 

(Festival do cinema italiano no Brasil).  

Além das sedes da Società Dante Alighieri e das representações diplomáticas da 

Itália, no Brasil estão presentes dois Institutos Italianos de Cultura, que, como já foi 

dito, são de fato órgãos periféricos do MAECI, ligados nomeadamente aos Consulados 

Italianos de São Paulo e do Rio de Janeiro. A presença dos dois Institutos é significativa 

se considerarmos o papel de polos culturais e econômicos que as duas cidades em 

questão desempenham na dinâmica nacional. Os Institutos, além de oferecerem cursos 

de língua e cultura italiana, promovem a difusão da cultura italiana através de 

exposições ou concertos de artistas italianos. 

O caso do estudo do italiano em Belo Horizonte parece exemplificativo de uma 

das motivações que até aqui foram tratadas: a questão do italiano como legado das 

comunidades no exterior. De fato, a presença da FIAT, com sede em Betim (na Grande 

BH), foi marcante para a cultura da cidade. Se, por um lado, existe uma primeira 

imigração, ligada aos movimentos migratórios que já tivemos a oportunidade de 

delinear, a cidade incorpora uma tendência modernizante que faz com que haja uma 

desvinculação da chamada velha imigração. 

Outras presenças importantes para a difusão da cultura e da língua italiana na 

cidade de Belo Horizonte são o Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro (ICIB) e a Fundação 

Torino que estão ligados à FIAT. O Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro, que foi fundado 

na década de 50 do século passado, por exemplo, oferece cursos específicos de cultura 

italiana e cursos de língua para a preparação das certificações de proficiência.  
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O caso da Fundação Torino é peculiar, porque, como já foi dito, a presença da 

FIAT foi marcante na cidade de Belo Horizonte. Por isso, em 1975 foi fundada a 

Fundação Torino com o objetivo de garantir uma continuidade nos estudos aos filhos 

dos funcionários da FIAT em Belo Horizonte. Em 1992 a Fundação tornou-se uma 

escola bilíngue reconhecida oficialmente pela Secretaria de Estado da Educação de 

Minas Gerais e pelo governo da Itália.  

Além de ser uma escola internacional com todos os níveis de escolarização até 

ao ensino médio (scuola superiore), faz parte da Fundação um centro linguístico que 

oferece cursos de italiano em vários níveis. Considerando que a Fundação Torino se 

tornou uma escola bilíngue, podemos presumir que ao objetivo inicial da escola de dar 

uma continuidade aos estudantes italianos se adicionou uma motivação de prestígio 

intrínseco em estudar numa escola internacional e, o que é mais relevante, italiana. 

Para além dos já mencionados, vale a pena referir outro órgão que visa fortalecer 

o intercâmbio cultural entre Brasil e Itália, que é a Associação Cultural Ítalo-Brasileira 

de Minas Gerais (ACIMBRA-MG).  

Além disso, o italiano em Belo Horizonte está presente na Universidade Federal 

de Minas Gerais. A questão do ensino na UFMG nos interessa particularmente porque 

foi alvo da nossa pesquisa. Nos próximos capítulos a oferta didática da UFMG será 

analisada em pormenor na descrição dos alunos que se disponibilizaram a participar da 

pesquisa. Vale aqui adiantar que o italiano está presente na Faculdade de Letras da 

UFMG, nos cursos com habilitação em italiano e no bacharelado em língua italiana. 

Além do contexto da própria Faculdade de Letras, o ensino do italiano está presente no 

Centro de Extensão da Faculdade de Letras (Cenex). O Cenex é o centro linguístico da 

UFMG que, para além dos cursos de língua italiana, oferece cursos de vários idiomas 

como o de português para estrangeiros. 

Por todos os elementos acima descritos, o caso da cidade de Belo Horizonte 

parece peculiar em função da sua ligação muito própria com a Itália e da presença forte 

de italianos e seus descendentes.  
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Capítulo II 

Teoria e prática no ensino de LE 

 

II.1 A abordagem contrastiva no ensino de LE 

 

A linguística contrastiva é uma ramificação da linguística aplicada  e aborda a 

análise das diferenças entre duas línguas, geneticamente relacionadas ou não com o 

propósito de definir um quadro completo das analogias e discrepâncias entre elas. O 

objetivo final será produzir uma gramática contrastiva que ajude a antever as 

dificuldades que o aprendiz poderá encontrar. A análise contrastiva pode abordar 

diversas destas analogias e discrepância, que podem se encontrar nos sistemas 

fonológicos e morfossintáticos das línguas em exame.  

A atenção da Linguística contrastiva focará mais sobre as discrepâncias do que 

sobre as analogias entre as línguas. Enquanto a Linguística Comparativa visa encontrar 

uma matriz comum entre as línguas, a Linguística contrastiva procura uma estratégia 

didática que facilite a aquisição das línguas e de fato encontrar uma solução aos 

problemas de aprendizagem das línguas. Um dos limites da Linguística Comparativa 

face à Contrastiva, está no fato que a Comparativa não fornece estratégias práticas de 

solução aos problemas de aprendizagem e de acompanhamento do aprendiz na 

aquisição de habilidades orais e escritas na língua estrangeira .  

Vale aqui definir cronologicamente o desenvolvimento da Linguística 

contrastiva. Por mais que a origem deste ramo de estudo da Linguística aplicada  seja 

recente, parece difícil marcar uma data de nascimento da disciplina, porque ela é o 

resultado de uma maturação lenta e gradual de uma visão nova da análise linguística 

aplicada  ao ensino das línguas. O desenvolvimento e a conceptualização científica da 

análise contrastiva começa aproximadamente na década de 50 do século passado graças 

ao esforço de estudiosos que resulta necessário citar no nosso trabalho. Primeiramente o 

linguista polonês Uriel Weinreich, cuja obra Languages in Contrast publicada em 1953 

é considerada uma obra fundamental, pois lançou as bases da consideração da análise 

contrastiva como elemento integrante da Linguística aplicada . Weinreich foi o primeiro 

estudioso a definir conceitos como interferência e code-switching.  
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Weinreich afirma que o termo interferência foi utilizado geralmente para definir 

uma variedade de conflito, ou seja ‘desvios’ na norma que ocorrem supostamente na 

fala de pessoas bilíngues e, portanto, acostumadas a ter um contato com mais de uma 

língua ao mesmo tempo. Com o objetivo de evitar o termo ‘conflito’, que foi alvo de 

críticas por outros estudiosos, Weinreich utilizará o termo inglês contact-induced 

changes ou cross-linguistics influence para definir o contato entre as línguas que induz 

mudanças na língua do aprendiz ou a influência da língua materna (doravante L1) sobre 

a língua-alvo. Uma outra questão que foi objeto de crítica foi o uso do termo ‘desvio da 

norma’, que tem certa conotação negativa e implica a ideia de agramaticalidade. Na 

verdade, o intuito do autor era o de salientar o fato que o contato entre dois sistemas 

linguísticos leva à inserção de elementos de uma língua na outra e a uma reorganização 

dos padrões linguísticos à medida que a língua-alvo adquire elementos próprios da L1 

do aprendiz. 

No que diz respeito à definição de code-switching, convém dar uma definição 

preliminar de código. Um código pode se definir como um conjunto de signos 

linguísticos que ocorrem ao mesmo tempo e são contextualizados numa determinada 

língua. O termo code-switching refere-se ao trânsito possível entre dois ou mais códigos 

que ocorre na interação de sujeitos que não compartilham a mesma língua materna. 

Configura-se, então, como uma estratégia comunicativa. Embora os estudos posteriores 

às teorias de Weinreich tenham vindo a desenvolver mais o conceito de code-switching, 

segundo o estudioso este conceito pertence ao desempenho do bilíngue imperfeito, uma 

pessoa que se encontra numa fase da interlíngua na qual ainda não consegue separar 

uma língua da outra. 

Weinreich foi um dos primeiros estudiosos a integrar diferentes disciplinas no 

estudo linguístico-comparativo, entre elas a sociologia e a antropologia, por exemplo. 

Os fenômenos linguísticos eram estudados numa ótica cultural, pois segundo Weinreich 

a aquisição de uma língua estrangeira  consiste de um processo mais complexo do que a 

simples adaptação morfológica, sintática e lexical. Uma questão que será salientada no 

prefácio à obra de Weinreich, escrito pelo linguista francês André Martinet, é a natureza 

não homogênea da linguagem e dos estudos ligados à Linguística aplicada  e à aquisição 

da linguagem. Os linguistas deveriam, na opinião de Martinet, considerar o aspeto 

pragmático da aprendizagem da língua e o fato que a variação linguística é algo 
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subjacente a qualquer sistema linguístico. Portanto, segundo Martinet em Weinreich 

(1953):  

 

Come se non bastasse notare che ogni individuo è di per sé un campo di 

battaglia in cui si affrontano tipi e abitudini linguistiche in conflitto e, allo 

stesso tempo, è una sorgente permanente di interferenza linguistica. […] Si 

sarebbe tentati di definire il bilinguismo come un’obbedienza linguistica 

divisa. […] Inoltre il linguista non avrebbe alcun vantaggio a circoscrivere in 

questo modo l’uso di ‘bilinguismo’, se così si inducesse lo specialista del 

contatto linguistico a escludere dal suo campo di indagine un gran numero di 

situazioni sociolinguistiche che meritano attenta considerazione. […] Il 

contatto genera imitazione e l’imitazione genera convergenza linguistica4. 

 

A contribuição de Weinreich foi então fundamental porque ressaltou a 

necessidade de analisar as diferenças linguísticas numa perspectiva integrada que 

considerasse cada aspeto da gramática e a dimensão sociocultural que se insere nestas 

diferenças.  

Com o abandono da perspectiva comportamentista, que via o erro como um 

elemento negativo que precisava de uma correção urgente, foram abandonadas também 

práticas de ensino que se baseavam sobre a formação de hábitos linguísticos, como os 

pattern drills ou os métodos indutivos. Contudo, será somente com Chomsky que 

mudará a consideração do erro, favorecendo o começo de uma análise do erro como 

fase necessária e sinal do processo de aquisição da língua. 

Ao falarmos das teorias de Chomsky temos de sublinhar o fato que estas 

nasceram em contraste com as teorias comportamentistas e que o linguista estado-

unidense atacou duramente o modelo comportamentista de Skinner. Ao mesmo tempo, 

iremos indagar mais a questão dos estudos de personalidades como Fries e seu estudante 

Lado que se inserem também no contexto do desenvolvimento da sociolinguística. 

                                                
4 Se não for suficiente notar que cada indivíduo representa um terreno de confrontação onde 

estão em conflito tipos e hábitos linguísticos e, ao mesmo tempo, é uma fonte permanente de interferência 

linguística (...) Teríamos a tentação de definir o bilinguismo como uma obediência linguística dividida 

(...) Aliás, o linguista não teria vantagem em limitar desta maneira o uso do termo ‘bilinguismo’, caso isto 

levasse o estudioso do contato linguístico a excluir da sua investigação um número de situações 

sociolinguísticas que merecem consideração (...) O contato produz imitação e a imitação produz 

convergência linguística. (Tradução nossa). 
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A visão de Chomsky nos interessa porque se baseia na ideia de uma Gramática 

Universal (doravante GU), ou seja, uma capacidade inata do individuo de adquirir 

primeiramente a própria L1 e depois as várias línguas com as quais ele entrará em 

contato ou que estarão presentes no seu ambiente. Isto se aplica sobretudo à dimensão 

lexical das línguas específicas e sobretudo no caso da L1 faz com que o input seja um 

fator provocador, um trigger, através do qual o aprendiz pode individuar parâmetros e 

criar a chamada gramática central. A questão de uma GU e dos processos naturais de 

aquisição de determinados elementos lexicais pode se relacionar à aprendizagem e a 

aquisição da língua estrangeira .  

Aplicar a teoria de Chomsky à língua estrangeira  pode apresentar diversas 

criticidades; de fato, alguns estudiosos (como Schwartz e Sprouse) consideram a GU 

como um ponto de partida que passa pela L1, criando parâmetros que devem ser 

corregidos. Se considerarmos isto à luz do desenvolvimento sucessivo da linguística 

contrastiva, parece dar valor à mesma teoria contrastiva, pois admite uma forte 

influência da língua de partida, a L1 do aprendiz, na língua de chegada, a língua-alvo.  

Contudo, a viragem importante no desenvolvimento deste ramo de estudos 

encontrou seu impulso no trabalho do linguista Robert Lado, que nasceu nos EUA numa 

família de imigrantes espanhóis, e do seu professor Charles Fries. Lado não tinha 

conseguido aprender o inglês quando criança pois a família voltou para a Espanha e ele 

começou a estudar inglês de novo aos vinte anos quando voltou para os EUA. Lado 

tinha então um interesse pessoal que o levou a indagar esta vertente da aquisição das 

línguas, sobretudo no caso do inglês como língua materna e língua estrangeira .  

As reflexões que determinam de fato o nascimento como ciência da análise 

contrastiva convergem na obra principal de Lado Linguistics across Cultures (1957). 

Além da obra de Lado convém mencionar a obra do já citado Charles Fries, o qual no 

livro Teaching and Learning English as a Second Language (1945) desenvolveu as suas 

ideias sobre as implicações metodológicas e as finalidades didáticas da linguística 

contrastiva, vista como método cientifico necessário para chegar à solução dos 

problemas de aprendizagem das línguas. A visão bastante radical de Fries baseia-se na 

ideia que o obstáculo à aquisição de uma nova língua não consiste tanto nas 

dificuldades estruturais intrínsecas da língua estrangeira , mas ao contrário nos hábitos 

criados e já enraizados na L1 de cada aprendiz.  
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Com base nas teorias de Fries, o qual considerava o material didático elaborado 

segundo a análise contrastiva melhor em termos de resultados obtidos, Lado criou uma 

coleção de seis livros Spoken English Textbooks em conjunto com a Michigan 

University. Desses livros só três foram publicados pela TESOL (Teachers of English to 

Speakers of Other Languages). Uma outra obra de Lado que vale a pena citar, e que foi 

apresentada por Fries em 1957, tem o título de Lingüística contrastiva, lenguas y 

cultura e é uma análise descritiva e sistemática das estruturas de uma ou mais línguas, 

que não se limitou a descrever o aspeto formal das línguas e da sua aquisição, mas foi 

orientada a indagar em pormenores, aspetos ignorados até aquele ponto, como o sistema 

sociocultural na qual a língua operava.  

Neste contexto vale a pena citar também o Acculturation Model de Schumann 

(1978) segundo o qual a aquisição da língua estrangeira  está ligada à adaptação do 

aprendiz à cultura à qual a língua pertence. Maior a distância do aprendiz da cultura, 

menor será a aculturação e a aquisição incompleta. A distância cultural entre aprendiz e 

falante nativo de uma língua target será progressivamente menor à medida em que o 

nível de proficiência linguística do aprendiz se torna mais avançado. 

O elemento cultural é um fator que liga os estudos de Lado às já mencionadas 

teorias de Weinreich. Segundo Lado, as diferenças culturais são maneiras diferentes de 

descrever as mesmas estruturas, por isso é fundamental avaliar a língua estrangeira  à 

medida da sua inclusão num contexto determinado. Segundo Lado (1957): 

 

We cannot hope to compare two cultures unless we have more accurate 

understanding of each of the cultures being compared. We must be able to 

eliminate the things we claim to do but actually don’t do. We must be able to 

describe the things we do without being conscious of doing them, and we 

must make sure we are able to describe practices accurately, not haphazardly 

or ideally. And we must be able to describe the situations in which we do 

what we do5.  

 

                                                
5 (…) Não podemos pensar em comparar duas culturas caso não tenhamos um conhecimento 

profundo das duas culturas comparadas. Devemos ser capazes de eliminar as coisas que pretendemos 

fazer mas de fato não fazemos. Deveríamos conseguir descrever as coisas que fazemos sem ter a 

consciência do que estamos fazendo, tendo a certeza que seremos capazes de descrever as práticas de 

maneira precisa, coerente e real. E temos que ser capazes de descrever as situações nas quais operamos. 

(Tradução nossa). 
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Esses conceitos têm o objetivo de ajudar os estudantes de línguas a considerar a 

aquisição da língua estrangeira  como o simples processo de traduzir porções de 

palavras. O linguista apresentou seu trabalho como um case study e não como uma 

imposição teórica e afirmou que no âmbito do ensino linguístico iria ter um 

desenvolvimento positivo integrando a didática com as descobertas da psicologia 

cognitiva da aprendizagem.  

Além disso, o estudioso salientou a importância de avaliar o conteúdo 

linguístico e cultural do manual, considerando que os manuais têm geralmente diversos 

pontos de contato. O papel do professor de línguas estrangeiras entra em jogo no 

momento em que ele consegue avaliar a estrutura do texto com base na L1 do aluno e 

assim modificar a estrutura da aula para estimular uma aquisição mais eficaz da língua. 

A análise que Lado propôs pressupõe uma abordagem bastante rígida, considerando os 

recursos da língua e as suas estruturas gramaticais expressas através da forma, da ordem 

das palavras, do nível de formalidade, a pronúncia e o sotaque por exemplo. 

Dentro da contextualização histórico-teórica da Linguística contrastiva, como já 

tivemos a oportunidade de ver, a escola americana teve uma grande influência no 

desenvolvimento da disciplina. Podemos então citar os linguistas Corder e Selinker. Em 

primeiro lugar, temos de salientar a questão da definição do conceito de interlíngua. A 

hipótese da interlíngua foi elaborada por Selinker que lhe a definiu com o auxílio de 

Corder. Porém, as perspectivas dos dois estudiosos divergem em alguns pontos.  

Enquanto Corder define a interlíngua como transitional competence, 

competência transicional, a definição proporcionada por Selinker resulta a mais aceite, 

tanto que é utilizada até agora. O conceito de interlíngua está claramente ligado à 

questão de análise dos erros, questão que será desenvolvida mais em pormenor ao longo 

deste capítulo. Segundo Corder (1967) a aprendizagem de uma língua estrangeira  passa 

por um sistema de estruturas didáticas e de noções aprendidas que não são atribuíveis a 

uma aquisição casual. O que diferencia os estudos de Corder daqueles de outros 

linguistas que se ocuparam da questão da análise dos erros e da interlíngua, está no fato 

que ele tentou aplicar as teorias desenvolvidas ao contexto da aquisição da L1 nos 

primeiros anos de vida. De fato, como veremos ao indagar a posição de Selinker, o foco 

dos estudos de Linguística contrastiva foi quase exclusivamente a questão da 

aprendizagem da língua-alvo por estudantes adultos.  



33 

 

Corder foi o primeiro estudioso a se pôr em contraste com as teorias que 

estavam sendo desenvolvidas e a elaborar um sistema diferente, no qual convergiu a 

noção da importância da L1 no desenvolvimento da língua-alvo e então da interlíngua. 

A sua ideia se baseava no fato que a língua-alvo não se desenvolvia exclusivamente a 

partir da L1 mas também de um syllabus universal que guia a evolução gradual do 

próprio sistema linguístico, que no caso de Corder terá o nome de transitional 

competence. Além disso, Corder ressalta a possibilidade de ter um transfer positivo da 

língua nativa no processo de aquisição da língua-alvo.  

Selinker, doutro lado, define a interlíngua como um sistema linguístico 

completo em si, o qual resulta da tentativa de produção de uma norma pelo aprendiz de 

uma Língua estrangeira . Podemos considerar este termo tanto diacronicamente, como o 

conjunto de uma série de fatores transitórios que facilitam a evolução da língua-alvo, ou 

sincronicamente como o sistema possuído pelo aprendiz num determinado momento da 

sua aquisição da língua. O conceito que o linguista introduziu tem um valor dúplice, se 

por um lado caracteriza o estádio linguístico do aprendiz como um sistema (language), 

que tem o valor próprio de uma língua em qualquer nível em que este se encontre, por 

outro, nos leva a procurar as regras e os princípios subjacentes à interlíngua do aprendiz 

e a identificar a ‘gramática’ que explicaria o significado dos seus erros. Esses princípios 

constituem a base da teoria aquisicional; embora a teoria em estudo remeta à natureza 

transitória da interlíngua, supondo a existência de algum tipo de regulamentação que 

gere a passagem de um estádio para o sucessivo, Selinker nos sugere que pode existir 

uma teoria capaz de explizae o conceito de interlíngua.  

Dentro do seu estudo Selinker nos deu uma definição de cinco processos 

cognitivos centrais, que iremos indagar mais em pormenor nos próximos parágrafos, 

mas que convém listar aqui:  

1. Transfer da língua materna, ou seja, a influência que a L1 tem sobre a 

evolução da língua-alvo;  

2. Transfer of training, que é determinado pelo método de ensino da língua 

estrangeira  e pelos aspetos da língua que o método em questão salienta e 

que o aprendiz pode tender a utilizar excessivamente;  

3. Estratégias de aprendizagem que são pessoais e determinadas pela maneira 

em que cada indivíduo enfrenta o processo de aquisição da língua-alvo;  
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4. Estratégias de comunicação na língua-alvo atribuíveis à maneira na qual o 

aprendiz tenta comunicar com os falantes nativos da mesma, usando os 

meios limitados à sua disposição;  

5. Utilização demasiado extensa das regras da língua-alvo que foram 

aprendidas até a um dado momento. 

 

Podemos citar então o processo psicolinguístico chamado hipergeneralização 

das regras da gramática da língua-alvo. A hipergeneralização, ou overgeneralization, 

consiste num processo segundo o qual na interlíngua do aluno existem evidências da 

aquisição de regras da língua-alvo. O problema da hipergeneralização está na aplicação 

de uma regra única em outras construções verbais ou em outras frasesAtravés de erros 

de hipergeneralização o aprendiz monstra evidências de dominar a regra geral mas 

mostra também que ainda não aprendeu as exceções à regra.  

Convém aqui dar exemplos clássicos de hipergeneralização que se aplicariam ao 

sistema linguístico do falante nativo de italiano assim como à interlíngua do aprendiz 

brasileiro, dados pelas seguintes construções verbais: se io dassi no lugar de se io dessi, 

ou io ando em vez da correta io vado. Esses são exemplos de hipergeneralização 

ocorrida dentro do próprio sistema linguístico italiano em que o discente supõe uma 

regra e a aplica a todo o universo linguístico através de analogias, aplicando a hipótese 

mesmo nos casos especiais na qual esta não se aplica. Este tipo de erro se encontra na 

fala de crianças italianas, um dos casos mais comuns é o da formação de passados como 

ho coprito em lugar de ho coperto. Os erros de hipergeneralização apresentam claros 

sinais de progresso na interlíngua do estudante mas, ao mesmo tempo, nos mostram 

quais aspetos da língua o estudante precisa aprofundar.   

O processo que constituiu o foco central da nossa pesquisa foi o transfer da 

língua materna.. Um outro processo que foi definido por Selinker, a fossilização ou 

interlanguage fossilization, um processo pelo qual a aquisição de uma língua-alvo na 

maioria dos casos termina um estádio antes do estádio final atingido pelos falantes 

nativos, por razões pessoais ou ambientais. Segundo Tarone (2006): 

 

Central to the notion of interlanguage is the phenomenon of fossilization – 

that process in which the learner’s interlanguage stops developing, apparently 

permanently. Second-language learners who begin their study of the second 
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language after puberty do not succeed in developing a linguistic system that 

approaches that developed by children acquiring that language natively. This 

observation led Selinker to hypothesize that adults use a latent psychological 

structure (instead of a LAD) to acquire second languages6. 

 

A teoria da fossilização constituiu um dos temas cruciais de discussão entre os 

linguistas que estudam a análise contrastiva. Sinais de fossilização são visíveis a vários 

níveis e em diversos contextos de aprendizagem linguística. A polémica principal entre 

os estudiosos baseia-se na ideia de a fossilização ser inevitável ou de poder evitar os 

seus efeitos numa aprendizagem a longo prazo mesmo no caso de aprendizes adultos.  

Selinker afirma que não existe a possibilidade de o aprendiz adulto chegar a um 

nível de proficiência linguística comparável com o de um falante nativo. Segundo o 

linguista existem processos neurológicos inevitáveis que levam à cessação da 

aprendizagem e da aquisição. Outros estudos como o de Scovel apontam para a 

possibilidade muito comum de fossilização no sistema fonológico do indivíduo, que, em 

algumas ocasiões não corresponde a uma fossilização do sistema morfológico, sintático 

e lexical. Os últimos três sistemas poderiam, de fato, desenvolver-se atingindo uma  

plena identificação com a língua-alvo. Assim como Selinker, Scovel (1988) coloca 

causas de caráter neurolinguístico entre as origens da fossilização, pois a lateralização 

do cérebro completa o seu desenvolvimento durante a puberdade.    

Porém existe um certo desacordo entre estudiosos da interlíngua sobre a 

inevitabilidade da fossilização e as causas da mesma. Uma parte dos linguistas 

acreditam que existem motivos sociolinguísticos que levam à fossilização, como, por 

exemplo, o desejo de um dado grupo de se integrar com o grupo de falantes nativos da 

língua-alvo. Os estudiosos que apontam para as razões sociolinguísticas não acreditam 

na inevitabilidade do processo de fossilização. Estes estudiosos afirmam que o desejo de 

se integrar na comunidade de falantes nativos faria com que os aprendizes desenvolvam 

a própria interlíngua até a uma completa identificação com os falantes nativos. A 

questão da fossilização, assim como a questão mais geral da interlíngua e das suas 

                                                
6 O fenômeno da fossilização é central à noção de interlíngua e consiste num processo no qual 

tem uma cessação no desenvolvimento da interlíngua do aprendiz, supostamente de maneira permanente. 

Os estudantes de Línguas Estrangeiras que começam a estudar depois da puberdade não conseguem 

desenvolver um sistema linguístico que seja próximo ao sistema desenvolvidos pelas crianças que 

adquirem a língua nativa. Esta constatação levou Selinker a hipotisar que os adultos usem uma estrutura 

psicológica latente (no lugar do LAD) para adquirir a segunda língua.  
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implicações sobre a aquisição de uma língua estrangeira , não parece ter uma solução 

homogênea, nem parece ver um acordo entre os linguistas.  

O conceito de transfer, que citamos anteriormente, foi analisado detalhadamente 

por Selinker. Apesar disso, os linguistas não chegaram a um acordo sobre o que 

realmente é transmitido de uma L1 à língua estrangeira  objeto de estudo do aluno.

 No que diz respeito às teorias do transfer desenvolvidas por Selinker, vimos que 

o fenômeno do transfer of training acontece quando o aprendiz de uma língua 

estrangeira  aplica regras aprendidas de um livro ou um professor à fala cotidiana. 

Essencialmente, o transfer of training consiste na aplicação de uma habilidade 

aprendida numa área de conhecimento a outra área. Acontece cada vez que os efeitos de 

uma aprendizagem anterior se encontram numa aprendizagem subsequente. Em alguns 

casos este tipo de aprendizagem produz uma aquisição eficaz, o que nos faz pensar que 

a regra da interlíngua é indistinguível da regra da língua-alvo. Porém, em alguns casos 

este processo faz com que o aprendiz continue reiterando o erro. 

Tomando em consideração o conjunto dos estudos de Selinker sobre o conceito 

de transfer da Língua Materna, podemos ver que ele, seguindo teorias incluídas também 

nos estudos de Weinreich, sugere a chamada interlingual identification. Segundo esta 

teoria, no momento em que o aluno se depara com o estudo da língua target pode ter 

uma percepção parecida de algumas unidades linguísticas, concluindo que as mesmas 

sejam próximas na língua nativa assim como na própria interlíngua ou na língua-alvo. 

Selinker continua apontando um paradoxo interessante na aquisição da Língua 

estrangeira , de fato, na linguística estrutural, as unidades são definidas através da 

função no sistema linguístico ao qual pertencem e não têm significado fora daquele 

sistema. De qualquer forma, no processo de interlingual identification, geralmente o 

aprendiz estende o significado da unidade linguística de maneira que se identifique com 

os três sistemas linguísticos.  

Por isso, Selinker levantou questões sobre a capacidade e o alcance da 

linguística tradicional no desenvolvimento destes estudos. O linguista aponta a 

impossibilidade de lidar com as novas teorias sobre a aquisição linguística no caso em 

que os estudiosos se baseiem sobre o monolinguismo. De fato, como dissemos acima, 

sabemos que o transfer entre sistemas linguísticos desempenha um papel central no 

conceito de interlíngua. Vemos exemplos disso na utilização pelo aprendiz de 
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estratégias de comunicação para resolver problemas comunicativos no momento em que 

o sistema da interlíngua não parece suficiente. Na tentativa de comunicar um 

significado específico, no caso de o aprendiz pensar que o item linguístico que ele 

domina não serve o objetivo, pode recorrer a palavras que pertencem a um outro sistema 

linguístico que ele domina. As formas e estruturas linguísticas usadas neste caso podem 

entrar de maneira mais ou menos estável na interlíngua do aprendiz. Estas estratégias 

são tentativas conscientes do aprendiz de dominar a língua-alvo. 

Outros exemplos de estratégias de aprendizagem são as tentativas de 

memorização do vocabulário da língua-alvo, da conjugação dos verbos e até dos 

diálogos encontrados nos livros. Este tipo de estratégias podem resultar em erro, pois 

elementos do sistema da língua-alvo podem ser confundidos com elementos de outros 

sistemas linguísticos. Este tipo de estratégia pode levar também a erros devidos à 

utilização de falsos amigos memorizados na interlíngua do aprendiz, por exemplo. 

Exemplos de erros de interferência entre o português e o italiano serão citados mais 

adiante no nosso trabalho.  

Estes cinco processos psicolinguísticos indagados por Selinker têm um impacto 

na construção da interlíngua mas não tiveram muito sucesso nas pesquisas posteriores. 

Em muitos casos a questão da análise contrastiva foi considerada de importância menor 

no panorama da linguística aplicada .   

 

 

II.2 Principais modelos de aquisição linguística  

 

Já tivemos a oportunidade de citar as teorias linguísticas de Krashen ligadas ao 

processo de aquisição da língua estrangeira . Convém aqui salientar alguns elementos 

adicionais sobre os principais modelos de aquisição da Língua estrangeira . Por mais 

que a discussão sobre a aquisição linguística tenha avançado nas últimas décadas não 

temos à disposição uma teoria homogênea sobre este assunto. As teorias desenvolvidas 

até agora se focam sobre alguns aspetos do processo de aquisição: aspetos linguísticos, 

cognitivos, socioambientais ou funcionais. No parágrafo anterior citamos a teoria 

inatista de Chomsky com a sua Gramática Universal; parece fundamental então citar 



38 

 

uma outra teoria desenvolvida por Krashen em 1985, o Monitor Model muito popular na 

sua tradução didática, o Natural Approach: 

 

 

 Figura 2- The input hypothesis model of L2 learning and production 

(Krashen, 1982, pp. 16-32). 

 

A teoria do ‘monitor’ insere-se numa ótica anticomportamentista e pertence à 

macro-teoria de Krashen sobre a aquisição linguística. A teoria de Krashen compõe-se 

de três vertentes, o affective filter, já citado no primeiro capítulo deste trabalho;  um 

sistema de organização subconsciente do input recebido e finalmente o monitor, um 

sistema consciente que controla e elabora a produção linguística. O sistema de 

organização do input recebido, parecido com o conceito do LAD de Chomsky, é inato e 

é o principal responsável pela transformação do input em intake. Apesar do fato que o 

nome do modelo teórico de Krashen deve o seu nome ao monitor, ele tem um papel 

menor na aquisição da língua, enquanto entra na dinâmica somente na eventualidade de 

um uso consciente das regras gramaticais, da forma, no momento em que tem uma 

produção linguística controlada. O papel do monitor é então o de agir sobre o que foi 

adquirido inconscientemente e o transformar com base nas regras aprendidas pelo 

estudante. 

No que diz respeito aos modelos cognitivos de aquisição linguística, resulta mais 

difícil classificá-los pois se aproximam à psicologia cognitiva com as suas diversas 

ramificações. Os modelos cognitivos diferenciam-se dos modelos inatistas porque são 

de tipo indutivo, ou seja, partem dos dados empíricos para chegar à teoria. Eles tratam 

no específico os mecanismos que explicam a aquisição da competência linguística e a 

elaboração da Língua estrangeira  estudando o processo de aquisição a partir do input 

inicial até ao output na língua-alvo. Algumas teorias se concentram mais sobre os 
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processos que suportam a aquisição da Língua Target, outras sobre a influência das 

funções semânticas, comunicativas e discursivas na aquisição da mesma. Existem 

também estudos sobre a produção na Língua Target na medida das estratégias 

cognitivas e comunicativas utilizadas pelo estudante.  

O modelo da interlíngua é de tipo cognitivo, pois se refere aos processos 

internos de aprendizagem e aquisição da Língua estrangeira  e à estratégias responsáveis 

pela construção da interlíngua e da sua utilização. Neste modelo, a aquisição da Língua 

Target é vista em termos cognitivos de teste de hipóteses (hypothesis-testing), hipóteses 

corrigidas e reavaliadas face às dificuldades comunicativas e à complicação progressiva 

da gramática na Língua Target. Modelos mais atuais que pertencem à linha de 

raciocínio da psicologia cognitiva se referem à aquisição linguística como ao tratamento 

das informações (information processing).  

O modelo chamado Information Processing de McLaughing (1987) está 

relacionado com o papel da automatização na elaboração da informação e portanto da 

aprendizagem. Este modelo opera uma distinção fundamental entre os processos 

automáticos e rápidos que não exigem muita atenção e processos monitorizados e lentos 

que exigem atenção e memória. Essencialmente, a aquisição linguística é vista como 

uma evolução, auxiliada pela prática, de processos controlados e organizados até 

processos automáticos que levam a um armazenamento progressivamente mais eficaz e 

estável da informação adquirida. A reorganização dos conhecimentos adquiridos até 

aquele ponto desempenha um papel fundamental. De fato, vemos como a aquisição de 

uma Língua estrangeira  é composta de várias sub-habilidades que levam a uma 

readaptação das representações mentais e a uma otimização da capacidade de 

elaboração linguística. Esta teoria, apesar de não dar uma perspectiva global sobre o 

fenômeno da aquisição, concentra-se sobre as modalidades próprias do processo 

aquisicional.  

Outro modelo ao qual podemos fazer referência é o modelo de Levelt (1989), 

inserido na perspectiva psicolinguística, que sustenta a ideia que existem diferentes 

operações cognitivas que são mobilizadas durante a produção do discurso. O modelo de 

Levelt pretende explicar a relação entre o processo de aquisição e a produção final do 

discurso na. O linguista apresenta três operações linguístico-cognitivas possíveis: 

conceptualização, formulação e articulação. A conceptualização caracteriza-se por 
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elaborar uma mensagem pré-verbal, conceitos e informações prontos para serem 

verbalizados. Na etapa da conceptualização os conhecimentos se encontram 

armazenados na memória. A relação entre a memória e a aquisição é fundamental, pois 

para articular a sua comunicação o indivíduo precisa selecionar na memória as 

informações das quais dispõe.  

Depois de serem selecionados, os conhecimentos serão codificados verbalmente, 

recebendo componentes gramaticais e fonológicos que permitirão o desenvolvimento do 

discurso. Esta etapa é definida formulação e, assim como no caso da conceptualização, 

ela se encontra no domínio pré-verbal. Esta etapa é específica para cada língua que o 

falante conhece. Durante a fase de formulação, a mensagem recebe uma estrutura 

linguística que facilitará sua articulação.  

A fase final é, portanto, a fase de articulação, na qual durante a produção da 

mensagem o falante traduz as estruturas conceptuais adquiridas até aquele ponto em 

estrutura linguística. A teoria da processabilidade apoia-se nas etapas que levam à 

produção de um discurso e a troca de informações entre os elementos do discurso. A 

produção final do discurso se desenvolveria a partir de uma ordem sequencial, da 

palavra às informações sobre a categoria à qual a palavra pertence, para chegar à frase, 

numa troca de informações sintaticamente crescente. Neste contexto seriam diversas as 

teorias que é possível citar, entre elas o Parallel Distributed Processing, segundo a qual 

a elaboração da informação linguística se desenvolve simultaneamente a vários níveis. 

Este tipo de abordagem está ligado a uma escola de pensamento que vê uma 

similaridade entre os mecanismos neurais que acompanham qualquer tipo de 

aprendizagem.  

No que diz respeito aos modelos de aquisição cognitivo-funcionais podemos 

citar o linguista Roger Andersen que se inspira no trabalho de Dan Slobin (1985). 

Primeiramente, resulta necessário apontar o fato que estes modelos foram desenvolvidos 

a partir dos processos de aquisição da L1 e depois aplicados às pesquisas sobre a 

aquisição da Língua estrangeira . Slobin afirmava que as crianças, na percepção e 

análise do input linguístico na L1 e na construção posterior da gramática da mesma, a 

basic child grammar, são orientadas por princípios operativos. Entre estes princípios 

operativos vemos, por exemplo, a tendência a prestar atenção à parte final ou marcante 

da palavra e ter em conta a frequência de formas e estruturas na frase.  
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Andersen recupera os princípios de Slobin e propõe doze princípios, dos quais 

alguns se adaptam ao nosso estudo do conceito de interlíngua. Primeiramente, o One to 

One Principle of interlanguage, ou seja, a cada forma corresponde uma função: na 

interlíngua a cada significado corresponde uma função ou uma construção única. Por 

exemplo, o uso no inglês da marca do plural -s, mesmo em palavras cujo plural não se 

forma desta maneira (ex. o singular child que poderia dar lugar a um plural errado como 

childs). Este tipo de erro está relacionado com o já citado erro de hipergeneralização de 

Selinker. 

Considerando a questão das divergências entre duas língua, vimos como estas 

são consideradas por Selinker um elemento de facilitação da aquisição da Língua 

Target, pois têm um impacto na eliminação do affective filter durante o processo de 

estudo da língua. Andersen segue o mesmo raciocínio ao elaborar a teoria do transfer to 

somewhere. Nela o estudioso afirma que as similaridades entre a L1 e a Língua Target 

levam a uma influência positiva tornando mais eficaz a aquisição da segunda, desde que 

existam componentes parecidas na L1 do aprendiz de modo que não se viole o princípio 

de ordem natural de aquisição.  

Este tipo de abordagem diferencia-se da abordagem contrastiva porque, 

enquanto a análise contrastiva se foca mais sobre as discrepâncias entre L1e Língua 

Target, a teoria do transfer to somewhere se concentra sobretudo nas similaridades entre 

as duas línguas na medida segundo a qual o transfer de uma língua para outra será 

essencialmente positivo. De fato, este tipo de transfer ajudaria a generalizar alguns 

mecanismos da Língua Target partindo de mecanismos próprios da L1 e, ao mesmo 

tempo, forneceria uma certa direção na evolução lexical da Língua estrangeira . 

Enquanto a interferência da L1é vista por Selinker como um problema na aquisição da 

Língua Target, Andersen neste princípio vê a interferência como positiva, como um 

elemento de auxílio na compreensão do novo sistema linguístico. A L1 pode ter um 

papel de ponte no processo de internalização da Língua Target e pode ser utilizada pelo 

aprendiz como instrumento para interagir com os elementos do novo sistema linguístico 

no momento em que elementos semânticos da língua são entendidos através de 

elementos presentes na L1 do aprendiz. 

Epstein (1996) fala de analogias gramaticais entre a língua nativa e a língua 

estrangeira , caso não haja uma gramática equivalente na primeira e na segunda língua, 
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o aprendiz pode criar analogias entre os processos gramaticais das duas. Estes conceitos 

se colocam numa posição de contraste com as teorias de estudiosos como Selinker ou 

Lado, mas são contextualizadas dentro da análise contrastiva.  

Além do transfer to somewhere, foi proposto por um outro linguista, Kellerman 

(1995), o conceito de transfer to nowhere, ou seja a ideia segundo a qual as 

similaridades entre sistemas linguísticos fazem com que a L1 tenha o papel positivo de 

controle sintático sobre a Língua Target. Por outro lado, a falta de similaridades entre as 

duas línguas levaria a certas dificuldades do aprendiz em captar as regras do novo 

sistema linguístico. Estes processos são particularmente utilizados no caso de estudantes 

adultos que procuram na Língua Target a mesma perspectiva da língua materna. 

A aquisição de uma língua estrangeira  não pode se limitar então à aquisição de 

estruturas gramaticais, mas está estreitamente conectada com a compreensão de 

conceitos abstratos. Por isso, Slobin aponta que as diferenças estruturais no contexto 

destas categorias poderiam representar elementos de dificuldade para o aprendiz. 

Conceitos como o gênero ou o número podem ser entendidos com maior facilidade 

embora não estejam presentes na língua do aluno. Por outro lado, conceitos como 

aspeto, voz, ou conceitos ligados à cultura própria da língua como os ideais de beleza 

são mais difíceis de ser esquematizados. Por isso, Slobin as define categorias de 

pensamentos na fala.  

Resulta interessante notar como os conceitos próprios da linguística contrastiva 

retomam conceitos já desenvolvidos por outros estudiosos no âmbito da linguística 

aplicada . Um desses exemplos é a ideia da pragmaticidade da língua, ou seja o fato que 

a língua tem o objetivo de realizar atos pragmáticos dentro da sociedade que fala a 

Língua Target, ou no caso de um contato com um falante nativo da mesma. Portanto, ter 

um conhecimento e uma compreensão sociocultural suficiente faz com que a 

comunicação na Língua Target seja muito mais eficaz. Uma didática que vise incluir o 

aspeto pragmático faz com que o aprendiz use a sua aprendizagem de maneira adequada 

e tenha noção do transfer pragmático com o qual a sua L1 influencia a Língua Target. 

Este tipo de atenção ao aspeto pragmático da Língua estrangeira  foi definido por 

Kasper Interlanguage pragmatics (1992). Estudos como este se focaram sobre 

informantes que pertenciam aos mais diversos contextos culturais para explorar a 

influência da própria cultura sobre a aquisição linguística e, mais no específico, sobre as 
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estratégias de aprendizagem das diferentes comunidades. Contudo, este tipo de pesquisa 

se aplica mais ao contexto da aprendizagem e aquisição da língua como L2 do que 

como LE. Aliás convém sublinhar que o aprendiz mais novo tem uma capacidade maior 

em se adaptar a um contexto sociopragmático diferente do seu contexto habitual.   

Considerando um tipo de abordagem pragmática da questão da interlíngua, em 

estudos desenvolvidos sobre a aquisição de línguas europeias como línguas estrangeiras, 

existe uma evolução sintática da interlíngua. De fato, a interlíngua parece ter um caráter 

essencialmente pragmático no seu desenvolvimento inicial, pois responde a 

necessidades comunicativas práticas. Com a evolução posterior da interlíngua mudam 

as necessidades e o objetivo do aprendiz será o de se aproximar mais de uma elaboração 

linguística coerente e eficaz, em conformidade com o input recebido.  

Neste contexto desenvolveu-se uma pesquisa chamada The Learner Variety 

Perspective, realizada por Wolfgang Klein em colaboração com os linguistas Dittmar e 

Perdue. Esta pesquisa está ligadas às tentativas de análise do alemão como língua 

estrangeira  no contexto de aprendizes adultos na Alemanha (Dittmar, Klein 1979). A 

teoria em questão, assim como nos estudos de Selinker, considera a interlíngua como 

um sistema linguístico autônomo e regulado por princípios próprios. Ela baseia-se em 

três assuntos fundamentais (Klein, Perdue, 1997):  

1. No processo de aprendizagem os aprendizes passam por uma série de 

variedades de aprendizagem, cuja organização interna é sistemática assim 

como a transição de uma variedade para a outra;  

2. Em cada variedade existe um sistema de princípios organizacionais 

limitados de tipo pragmático, sintático e semântico que interagem. O tipo e 

os resultados desta interação dependem de vários fatores como a L1 do 

aprendiz e o nível linguístico que foi alcançado. Adicionando outros 

elementos do input a interação muda no tempo e nesta perspectiva aprender 

não consiste em adicionar elementos à variedade mas, por outro lado, 

reorganizar a inteira variedade do aprendiz; 

3. Nesta perspectiva as variedades não são imitações imperfeitas da ‘língua 

real’, a língua target, mas sistemas independentes e, por isso, livres de erros 

por definição. Elas são caraterizadas por um repertório lexical e princípios 

organizacionais específicos. As línguas totalmente desenvolvidas 
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representam um nível no qual não existe uma diferença entre a variedade do 

aprendiz e o input.  

 

II.3 Aprendizagem da língua-alvo e papel da L1 

 

Finalizando as nossas reflexões sobre a interlíngua e o papel da L1 na aquisição 

da Língua Target, parece necessário voltar a tratar resumidamente a teoria dos 

universais linguísticos e da marcação na aquisição linguística. Em primeiro lugar com 

Chomsky e depois com Greenberg, desenvolveu-se uma reflexão sobre os fatores inatos 

na aquisição de qualquer tipo de língua, seja ela geneticamente ligada ou não à L1 do 

aprendiz.  

No que diz respeito a Gramática Universal, vimos como Greenberg partiu deste 

assunto para elaborar uma teoria aplicada aos seus estudos comparativos operados sobre 

mais do que trinta línguas. Greenberg afirma que existe em cada língua uma ordem 

predeterminada de palavras que ele chama de Linguistic Universal e que, 

potencialmente, se pode aplicar a qualquer língua em exame. Cada língua tem 

determinadas caraterísticas que se repetem apesar da ligação genética de uma com a 

outra. Estes tipos de estudos estão profundamente relacionados com o conceito de 

Linguistic Typology e pretendem encontrar generalizações entre línguas que estejam 

ligadas a conceitos como processos cognitivos e de percepção na aquisição linguística. 

Enquanto os estudiosos concordam quase totalmente sobre a questão da 

influência da Gramática Universal sobre a aquisição da própria L1 do aprendiz, ainda 

não há acordo sobre a contribuição da mesma na formação da interlíngua do aluno. Se, 

na opinião de alguns estudiosos a Gramática Universal não seria acessível no processo 

de aquisição de uma Língua estrangeira , segundo outros linguistas as interlínguas 

seriam expressões de gramáticas generativas condicionadas pelas regras próprias da GU 

como qualquer outro tipo de língua natural. Por isso, o aprendiz aplicaria a cada nova 

língua em estudo regras baseadas na GU elaborando a cada vez uma sua gramática.  

Outros linguistas como White e Liceras, além de considerarem a acessibilidade à 

GU na aquisição da Língua Target, admitem uma influência dos parâmetros criados na 

L1 e, caso estes parâmetros não correspondam aos parâmetros próprios da Língua 

Target, seriam modificados. Esta teoria, chamada Full Access Full Transfer Hypothesis, 
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afirma que os parâmetros da L1 constituem a parte inicial de desenvolvimento da 

Língua Target (Full Transfer), mas que o aprendiz tem acesso (Full Access) aos 

parâmetros próprios da GU para redefinir a sua interlíngua.  

Contudo, nem todos os estudiosos concordam sobre o acesso à GU, em alguns 

casos as gramáticas próprias da Língua estrangeira  mostrariam desvios da GU 

explicáveis através da influência da L1 na interlíngua do aprendiz devida ao uso da GU 

através os conhecimentos próprios da L1. Porém, os estudos de linguística aquisicional 

sobre o desenvolvimento da Língua Target concluíram que existem traços marcantes da 

GU na aquisição de qualquer tipo de Língua estrangeira , independentemente da L1 do 

estudante. Estes traços, utilizados pelo estudante, levam a erros de interferência. 

Independentemente das teorias elaboradas e das influências da L1 ou de outras línguas 

na Língua Target, a aprendizagem e a aquisição seguem a ordem natural de aquisição 

das línguas.  

Para além da questão da influência da L1 na aquisição linguística, parece 

necessário aqui salientar a importância do sistema linguístico de chegada e dos seus 

traços típicos e centrais que podem resultar mais fáceis na aquisição de uma Língua 

Target. Juntamente com a ideia de uma marcação universal (Greenberg, 1966), 

independente do sistema linguístico na qual se encontra, desenvolveu-se a teoria de uma 

marcação dependente do sistema (Dresser, 1987), ou seja, relativa a uma determinada 

língua. De fato, em algumas línguas um determinado traço linguístico pode ser 

marcante, marginal ou não relacionado com as suas caraterísticas centrais e estruturais, 

por isso a aquisição deste traço específico poderia resultar mais complicada numa língua 

em particular. Em outras línguas o mesmo traço pode ser menos marcante e então de 

mais fácil aquisição 

Uma estrutura será adquirida mais rapidamente se for conforme ao tipo, 

fonológico, morfológico ou sintático da Língua Target. Tomando como exemplo o 

nosso objeto de estudo, a aquisição do italiano como Língua estrangeira , vimos como 

os estudantes de italiano adquirem mais rapidamente do que no estudo de outras línguas 

a flexão do verbo. Isso explica-se pensando na questão do input que o aprendiz de 

italiano como Língua estrangeira  recebe: o verbo em italiano está presente no input 

quase sempre na sua forma flexionada. Isso faz com que os aprendizes de italiano 

elaborem logo nas fases iniciais de estudo da língua as regras de flexão do verbo. Existe 
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uma relação entre marcação interna e dependente do sistema, frequência do input na 

Língua estrangeira  e aquisição de algumas estruturas da Língua Target. Quando 

estruturas menos marcadas se encontram frequentemente no input são aprendidas com 

mais facilidade do que o nível de marcação deixaria prever.  

Contudo, diversos estudos confirmam que as interlínguas se desenvolvem 

primeiramente como evoluções da Língua Target e se aproximam às estruturas próprias 

da língua em questão, se afastando da L1. Por isso, os linguistas concordam em afirmar 

que as interlínguas não representam variedades da L1 do indivíduo. Resulta necessário 

salientar o fato que a interlíngua do aprendiz será influenciada pelo tipo de input que ele 

recebe. De fato, se o tipo de italiano com o qual ele entra em contato é um italiano 

simplificado (como o foreigner talk), a estrutura da sua interlíngua será simplificada. Se 

o aprendiz for exposto a um tipo de italiano padrão, ele conseguirá produzir na sua 

interlíngua estruturas próprias de um italiano padrão. Então, para além da estrutura 

própria da Língua Target a forma do input com o qual o aprendiz entra em contato 

influencia o percurso e as dificuldades aquisicionais.  

A partir dos anos 50 do século passado, a L1 do aprendiz representou sempre o 

foco central dos estudos de linguística, no caso de uma abordagem contrastiva assim 

como no caso de estudos de tipo comportamentista. Os estudos implicavam influências 

negativas ou positivas sobre a aquisição da Língua Target. No caso em que haja erros de 

interferência, estes representarão um tipo de transfer negativo, pelo contrário no caso de 

a interferência da L1 gerar uma produção correta na Língua Target, este será definido 

um transfer positivo.  

Enquanto recentemente houve uma reavaliação do papel da L1 na aquisição da 

Língua estrangeira , sabemos que durante décadas o papel da L1 do aluno não foi 

considerado importante como no auge das pesquisas sobre a análise contrastiva. 

Considerando este assunto à luz da perspectiva cognitiva e do ponto de vista de teorias 

inspiradas na GU, encontramos a definição neutral de crosslinguistic influence, ou 

influência interlinguística. Esta definição resulta explicativa não somente da influência 

da L1 na Língua Target, mas também das influências que outras línguas aprendidas pelo 

aluno durante a sua vida têm na língua em questão.  

Em termos cognitivos a L1 do aprendiz é considerada uma espécie de guia na 

aquisição da Língua Target, não representa o único fator de ajuda na evolução da língua, 
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é vista como um meio para o aprendiz identificar as regras da Língua Target e melhorar 

a sua compreensão. Segundo estudiosos como Andersen a L1 deve ser considerada 

como um filtro determinante que leva à compreensão e ao armazenamento de traços 

específicos da Língua Target. A L1 é um instrumento necessário para descobrir os 

elementos formais da Língua Target.  

No que diz respeito ao estudo do transfer, geralmente o tipo de transfer da L1 

mais estudado é aquele que provoca no aluno erros de produção na língua de chegada. 

Este tipo de transfer negativo além de ter origem na L1 do aprendiz pode ser provocado 

pelas outras línguas que ele fala ou está estudando. Nas pesquisas que tratam de análise 

contrastiva resulta mais difícil encontrar um estudo do transfer positivo, ou seja aquele 

que leva a uma produção linguística correta. Resulta ainda mais difícil encontrar 

pesquisas que foquem na questão do transfer do ponto de vista da compreensão e da 

aquisição e não do da produção.  

Ainda não existe uma teoria uniforme sobre o conceito de transfer. O objetivo 

de uma teoria uniforme seria conseguir explicar o papel da L1 e das outras línguas que 

pertencem ao conjunto de conhecimentos do aprendiz tanto na elaboração quanto na 

utilização da Língua Target e das interações de todas as línguas com outros fatores, 

linguísticos e extralinguísticos (idade do aprendiz, contexto de aprendizagem, nível de 

proficiência, etc.).  

Portanto, os estudos sobre o transfer levantaram algumas questões e salientaram 

a presença de diversos fatores recorrentes. A influência da L1 é mais marcante a nível 

fonético e prosódico e perde força em outros aspetos da língua, por exemplo no léxico, 

na sintaxe ou na morfologia. O transfer está fortemente ligado à questão do nível de 

proficiência, em termos gerais, na fase inicial de aquisição tem uma ação mais marcante 

no aspeto fonético e lexical e, somente depois, na morfologia. Analisando níveis de 

proficiência mais avançados, parece claro que alguns tipos de transfer são mais difíceis 

de corrigir e mais resistentes, por exemplo os de tipo textual ou pragmático.  

No que diz respeito à distância genética entre duas línguas, nomeadamente a L1 

e a Língua Target, o transfer resulta mais provável, enquanto no caso de línguas 

geneticamente afastadas este resulta mais raro e se manifesta mais como diminuição da 

aquisição de elementos da Língua Target que não estão presentes na L1 do que como 

uma transposição de elementos da L1 na Língua Target. No caso de duas línguas serem 
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geneticamente ligadas existe a possibilidade que aconteça a chamada restruturação, ou 

seja elementos da Língua Target são construídos sobre modelos que pertencem à L1 do 

aprendiz.  

Uma outra teoria que se aplica especificadamente ao caso de línguas 

geneticamente ligada é a teoria do transfer to somewhere, ou seja a transposição de 

estruturas próprias da L1 na Língua Target, no caso de as duas línguas terem uma 

estrutura que permita naturalmente este tipo de transfer e sustente um certo tipo de erro.  

Apesar de ser alvo de pesquisa no âmbito da análise contrastiva em geral, o 

transfer entre línguas afins pode acelerar ou atrasar a aquisição da Língua Target, mas 

ela continua coerente com a ordem natural de aquisição. A ordem com a qual o sujeito 

adquire as estruturas próprias das línguas, sejam elas L1 ou Línguas Estrangeira, não 

muda pois segue fatores universais (a citada GU) e não relativas às estruturas da língua 

de chegada. 

Neste sentido, o estudo de interlínguas relativas a vários aprendizes com 

amostras pertencentes a diversas L1, demonstrou que as fases evolutivas são 

recorrentes, os diversos níveis linguísticos e as categorias (gramaticais e sintáticas) 

surgem de maneira gradual e constante apesar da própria L1, da idade ou do contexto de 

aquisição da língua.  

Antes das fases de produção, convém salientar a atenção do aprendiz para o 

input recebido, de fato, o estudante da Língua estrangeira , individuará no input as 

estruturas úteis e recorrentes nas interações cotidianas com o objetivo de as adquirir. 

Quando o aprendiz começa a produzir output notam-se as mesmas fases de aquisição 

nas diversas combinações de línguas, nomeadamente: uma fase inicial, ou pré-básica, 

na qual o aprendiz produz frases elementares e breves, com uma utilização extensa de 

palavras-chave, dispõe de pouca autonomia e enfatizando o elemento prosódico da 

comunicação, nesta fase o aprendiz dispõe de um léxico de subsistência, o aprendiz fará 

um amplo uso de fórmulas; na fase pré-básica assim como na básica as fórmulas 

podem representar o começo de uma certa autonomia na produção linguística, uma base 

de certezas sobre as quais construir os conhecimentos linguísticos; na fase básica o 

aprendiz é mais autônomo e consegue utilizar um léxico mais amplo com uma 

organização sintática mais complexa, sendo uma característica desta fase a dificuldade 

no uso de formas marcadas, como o masculino singular no adjetivo em italiano; a última 
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fase, ou fase pós-básica, é representada por uma organização da estrutura da frase mais 

próxima à estrutura da variedade de chegada, a interlíngua contém verbos conjugados 

corretamente e elementos funcionais que seguem as regras sintáticas próprias da Língua 

Target, a morfologia torna-se mais complexa e o aprendiz começa a reconhecer o valor 

morfológico dos elementos de marcação da Língua Target. 

Outra questão que vale aqui ressaltar é a reflexão da variabilidade. De fato, a 

transição de uma fase de aquisição para a outra nunca é nítida, existe a possibilidade que 

coexistam estruturas da fase anterior com as da fase sucessiva. Se por um lado a questão 

da variabilidade constitui um traço típico da interlíngua, por outro representa também 

um desafio para os linguistas porquanto não há somente uma variação diacrônica mas 

também sincrônica, entre sujeitos diferentes e na aquisição do mesmo aprendiz. O 

próprio desenvolvimento da interlíngua baseia-se na variação, a qual alimenta a sua 

evolução.  
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Capítulo III  

Aprendizes de italiano entre falantes nativos de PB: um estudo de caso 

.  

III.1 Construção de um caso de estudo  

 

 A nossa pesquisa foi realizada na Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), situada na cidade de Belo Horizonte no Brasil. Os dados aqui apresentados 

foram coletados dentro de diferentes contextos de ensino de Italiano na universidade. 

Para apresentar os dados coletados, descreveremos o contexto de aprendizagem onde a 

pesquisa se deu e delinearemos o perfil dos alunos entrevistados.  

 No que diz respeito aos alunos que frequentam um curso de graduação ou 

mestrado na UFMG, vimos que a maioria dos estudantes pertence ao bacharelado ou à 

licenciatura em Letras. Diante desse contexto, resulta interessante verificar que o 

interesse pela língua e pela cultura italiana, na maioria dos casos, não está relacionado 

com a obrigatoriedade da disciplina dentro do plano de estudo do aluno. Muitos 

estudantes começaram e continuam a estudar italiano como disciplina optativa, o que 

demonstra um interesse intrínseco pela língua e pela cultura italiana. Uma parte dos 

alunos, no entanto, estuda italiano como disciplina obrigatória dentro do próprio plano 

de estudo.  

 A UFMG tem na sua oferta didática o bacharelado em língua italiana ou a 

licenciatura com dupla habilitação em italiano e português. O bacharelado em língua 

italiana prevê oito períodos de estudo, durante os quais os estudantes terão como 

obrigatórios vinte créditos de língua italiana, quatro para cada exame de italiano até ao 

quinto período. Para além dos créditos próprios das disciplinas de língua italiana, o 

bacharelado prevê disciplinas relativas à língua ou à cultura italiana, no específico 

quatro créditos obrigatórios de fundamentos de literatura italiana, quatro créditos de 

linguística italiana e quatro créditos de literatura italiana do século XX.  

A licenciatura dupla prevê dez períodos de estudo e como no caso do 

bacharelado são obrigatórios os vinte créditos de língua italiana. A estes créditos se 

adicionam os créditos de disciplinas de linguística e/ou língua relativas à segunda 
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habilitação e disciplinas de literatura relativas também à segunda habilitação, neste caso 

habilitação em italiano. Existem outras disciplinas obrigatórias vinculadas ao estudo do 

italiano: quatro créditos de fundamentos de literatura italiana; quatro créditos de 

linguística italiana; quatro créditos de literatura italiana do século XX. No último 

período da licenciatura, os alunos têm que redigir uma análise da prática do estágio em 

português ou na segunda língua, no caso o italiano. As disciplinas obrigatórias relativas 

ao italiano podem ser desenvolvidas durante um período de intercâmbio no exterior 

dependendo da escolha dos alunos.  

Outra amostra, que compõe o nosso corpus de análise, foi coletada no contexto 

do Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG (Cenex), ou seja, no centro 

linguístico ligado à Faculdade de Letras (Fale) que oferta cursos de idiomas para toda a 

comunidade universitária e também para alunos externos à UFMG. O caso do Cenex 

resulta diferente da Faculdade de Letras porque é diferente o foco do ensino e a 

motivação dos alunos.  

Os dados foram coletados dentro de três diferentes cursos e níveis de ensino do 

Cenex, a partir do A2 até ao B2. Há diversas caraterísticas que diferenciam o ensino do 

italiano no Cenex e na Fale. O tipo de ensino é uma delas, porque de fato o ensino no 

centro linguístico consta ter um enfoque mais lúdico do que o ensino na Fale, o que às 

vezes resulta numa relação mais próxima dos alunos com os professores e na utilização 

de técnicas como a audição de músicas em italiano e o trabalho com as Letras das 

mesmas. Além disso, os professores do Cenex têm um perfil diferente, sendo alunos 

formados na graduação de Letras em italiano e escolhidos entre os melhores do curso. A 

maioria deles já morou na Itália e têm um conhecimento profundo da cultura e da língua 

italianas.  

O foco primário dos alunos do Cenex é aprender a língua e este tipo de 

aprendizagem  tem um enfoque mais direto do que o interesse, por exemplo, de uma 

pessoa que baseia a sua carreira universitária na língua italiana e terá supostamente um 

interesse mais abrangente pela cultura, pela literatura e pela língua. A motivação é um 

elemento fundamental na aprendizagem das línguas e no caso do estudo do italiano no 

Cenex parece um tipo de motivação intrínseca mais do que extrínseca.  

A questão da motivação tem uma certa relevância, sobretudo no caso de línguas 

como o italiano, que leva consigo uma ideia de ‘italianidade’ e cujo estudo faz com que 
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o estudante fique mais próximo à cultura que é representada também pela música e/ou 

pela literatura. Este tipo de discurso sobre o valor da língua italiana e o que ela 

representa já foi motivo de diversas reflexões e foi desenvolvido ao longo deste 

trabalho.  

No que diz respeito aos dados, estes foram coletados em forma de documentação 

direta através de entrevistas e exercícios propostos aos alunos. Os mesmos questionários 

para determinar o perfil dos estudantes foram propostos nos dois contextos onde a 

pesquisa foi desenvolvida. Os exercícios foram de dois tipos, um exercício com lacunas 

acompanhado por um exercício de transformação de palavras propostas ao singular para 

o plural e outro tipo de exercício no qual foram propostos três temas diferentes para os 

alunos desenvolverem uma composição. 

Deve-se considerar o fato que a parte prática da coleta de dados aconteceu 

durante as horas de aulas da parte final do primeiro semestre de 2017, que se estende de 

março até julho no âmbito do sistema universitário brasileiro. Entre os 54 alunos 

entrevistados no total, os vinte alunos da disciplina de Italiano I desenvolveram 

unicamente a parte dos exercícios com lacunas.  

Contudo, para realizar um projeto de pesquisa é necessário escolher um método 

de pesquisa a aplicar. Um método refere-se a um conjunto de procedimentos que nos 

ajudam a interpretar e analisar um conjunto de dados. No método quantitativo a coleta e 

o tratamento dos dados são caraterizados pela quantificação, ou seja o uso de técnicas 

estatísticas como, por exemplo, porcentagens. Os dados numéricos apontarão 

preferências, comportamentos e ações de indivíduos que pertencem a um determinado 

grupo que está sendo estudado. A finalidade dos estudos quantitativos é a verificação de 

hipóteses através do estudo dos dados coletados com entrevistas, questionários ou 

formulários. 

A pesquisa qualitativa, de outro lado, é descritiva e não requer o uso de técnicas 

estatísticas. Tanto num quanto no outro tipo de pesquisa adota-se a utilização de 

questionários e entrevistas, sendo que ambos os métodos de pesquisa implicam questões 

e problemas específicos. Um tipo de estudo qualitativo difere do quantitativo no sentido 

que não pretende usar estatísticas como base de análise de um problema nem pretende 

medir ou numerar categorias. Podemos concluir que uma pesquisa de tipo qualitativo 

trabalha com dados qualitativos, ou seja, a informação coletada não é necessariamente 
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expressa em números ou então os números representarão um papel menor na análise 

global da amostra coletada. 

Enquanto a pesquisa qualitativa pode representar um ponto de partida mediante a 

definição de uma área problemática e da oportunidade de desenvolver um certo tipo de 

trabalho, a pesquisa quantitativa oferece a possibilidade de medir em termos mais 

pontuais os resultados obtidos através de meios já citados como questionários e 

formulários. Os dois métodos de pesquisa podem ser considerados complementares no 

nosso caso.  

De fato, pelo menos na fase inicial da nossa pesquisa, para delinearmos o perfil 

dos alunos entrevistados, foi preciso utilizar um tipo de método quantitativo. Por isso, 

nos próximos parágrafos serão definidas as caraterísticas dos alunos do Cenex e da Fale 

tendo em consideração variáveis como a idade, o sexo, os anos de início do estudo da 

língua italiana, as porcentagens relativas ao conhecimento de outras línguas para além 

da língua materna e o tipo de faculdade frequentada pelo aluno. 

Um método de pesquisa qualitativo, por seu lado, poderá ser aplicado na 

segunda fase de análise do material coletado e no estudo do tipo de motivação que levou 

os alunos a estudar a língua italiana. No que diz respeito ao estudo dos erros e ao tipo de 

erros presentes na parte dos exercícios com lacunas e nas composições parece possível 

aplicar os dois métodos de pesquisa numa perspectiva mais abrangente. 

 

III.2 Caracterização do universo estudado 

  

 Como já foi dito, a nossa pesquisa desenvolveu-se dentro de dois diferentes 

contextos de ensino do italiano na UFMG. Claramente isso resulta em dois tipos de 

amostra. Se, por um lado, uma grande maioria dos entrevistados pertence ao curso de 

Letras da UFMG, por outro, o ensino do Cenex tem um público de aprendentes mais 

variado.  

Além dos estudantes do curso de Letras, os alunos entrevistados das disciplinas 

de Italiano I e III faziam parte de outros cursos de graduação e mestrado. Entre eles, 

encontramos estudantes das ciências humanas, como os de Teatro e Belas Artes ou 

Filosofia e História, mas também uma porcentagem menor de estudantes de Farmácia , 

por exemplo, ou design da moda. Parece interessante o fato de alunos do curso de 
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Teatro e Belas Artes terem uma certa curiosidade pela língua italiana. Este tipo de dado 

resulta indicativo porque nos dá a noção de como uma disciplina de línguas estrangeiras 

pode começar a fazer parte do plano de estudo do aluno apesar de não constituir parte 

fundamental de seu foco ou área de estudo. O fato em si que os estudantes entrevistados 

não pertençam inteiramente ao curso de Letras e que a disciplina de italiano seja 

optativa, nos transmite uma informação importante sobre a motivação que leva ao 

estudo da língua italiana.  

 Outro dado interessante é a porcentagem de 65% dos alunos que pertencem ao 

curso de Letras da UFMG. Entre eles, considerando separadamente os estudantes de 

Italiano I, sete pessoas frequentam anualidades que vão desde o segundo ano da 

graduação até ao mestrado, o que nos faz pensar que tenham escolhido o italiano como 

matéria optativa. Uma pessoa frequenta o bacharelado em português no quinto período e 

outra o bacharelado em língua inglesa no segundo ano. Só duas pessoas frequentam o 

bacharelado ou a habilitação em italiano. Quanto ao restante dos entrevistados, nove 

frequentam outros cursos ofertados pela UFMG, como será explicado mais 

pontualmente nos próximos parágrafos. 

Dos onze alunos da disciplina de Italiano III, a totalidade frequenta o curso de 

Letras da UFMG, porém só três pessoas informaram frequentar o terceiro ano de curso, 

o que nos faz pensar que pertençam ao curso de habilitação ou bacharelado em italiano. 

A idade dos alunos também é um fator interessante, pois de fato não é um dado 

homogéneo. Os alunos de ambas as disciplinas têm uma idade compreendida entre os 

19 e os 47 anos. Em alguns casos isso significa que uma parte dos alunos da Fale está 

frequentando uma graduação adicional ou começando a graduação mais tarde 

comparando com colegas que têm entre os 19 e os 25 anos. O elemento da idade 

também resulta indicativo no que diz respeito à frequência na graduação e à motivação 

de escolha de um curso e no nosso caso da língua italiana. O estudante de Letras, que 

começou a estudar na faculdade depois de já ter concluído a primeira graduação ou 

depois de um percurso de trabalho, poderá ter um tipo de motivação diferente daquela 

dos colegas que talvez tenham uma motivação mais instrumental do que intrínseca. 

Outro fator que temos que ter em consideração nesta pesquisa é o conhecimento e o 

estudo mais ou menos avançado de outras línguas para além da língua materna e do 

italiano. É interessante, como veremos ao longo deste trabalho, porque nos dá uma ideia 
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das possíveis razões de interferência com o italiano que não têm relação com a língua 

materna. A grande maioria dos estudantes, dentro da Fale e do Cenex, estudou ou está 

aprofundando o estudo do inglês. Em segundo lugar como língua estrangeira , temos em 

ambos os casos o espanhol e depois o francês. A porcentagem de outras línguas, como o 

russo ou o alemão, é muito menor. 

O fato de que línguas como o espanhol e o inglês são as mais estudadas resulta 

explicável muito facilmente pensando na importância que as duas têm, o inglês por ser a 

língua franca internacional e o espanhol por ser de alguma maneira uma língua franca 

na América Latina e por ser falada pelos países vizinhos, em particular no Mercosul. A 

motivação que leva os entrevistados a estudarem línguas como o francês e o russo 

parece ter mais pontos em comum com os motivos que os levaram a estudar italiano, ou 

seja um interesse intrínseco mais do que uma motivação instrumental. O fator do 

interesse e das motivações que levam ao estudo do italiano será aprofundado mais 

adiante.  

A situação dos estudantes entrevistados dentro do Cenex parece peculiar e 

diferente da situação dos estudantes da Fale. Em primeiro lugar, como já tivemos a 

oportunidade de dizer, os estudantes do Cenex terão uma motivação e um perfil 

diferente se comparados com os estudantes da Fale. Os perfis serão estudados mais 

aprofundadamente nos próximos parágrafos, mas convém dar uma apresentação inicial 

dos mesmos. Os estudantes do Cenex pertencem na maioria dos casos à comunidade 

universitária, porém geralmente não frequentam a faculdade de Letras e às vezes são 

estudantes de outras universidades. Isso faz com que o perfil dos estudantes seja menos 

homogêneo do que o dos estudantes de Letras. Uma minoria das pessoas que 

frequentam os cursos do Cenex não pertence à comunidade universitária e vieram a 

conhecer o Centro de outras maneiras. Todos têm em comum um certo interesse pela 

língua italiana. Entre os dados mais interessantes que foram coletados no Cenex vimos 

como a idade e o ano de início do estudo da língua italiana são indicativos para a nossa 

pesquisa. De fato, a idade dos estudantes da Fale parece mais homogênea do que a dos 

entrevistados no Cenex. A idade varia entre os 21 até 64 anos de idade, o que nos sugere 

como o interesse dentro da mesma sala de aula possa ser variado. No caso de pessoas 

que não pertencem à comunidade universitária, a hipótese é que tenham um interesse 

intrínseco na aprendizagem da língua, sendo que às vezes se pode tratar de um interesse 
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instrumental para, por exemplo, agilizar as práticas de obtenção da cidadania italiana. 

Em alguns casos trata-se de pessoas que moraram durante um tempo na Itália e não 

querem perder a capacidade de falar italiano e manter um certo contato com a língua e 

com a cultura. Em outros casos os estudantes da UFMG desejam aproveitar a 

oportunidade oferecida pela universidade. Outros casos ainda são de pessoas que 

acabando um percurso de trabalho resolveram aprofundar um interesse que já tinham e 

ao qual não tinham conseguido se dedicar.  

No que diz respeito ao ano de início de estudo, este também nos dá uma 

percepção clara do nível dos diferentes alunos, assim como da motivação deles. Como 

já apontamos falando da idade, o ano de início de estudo do italiano resulta mais 

homogêneo no caso dos estudantes da Fale do que dos alunos do Cenex. No caso da 

Fale, em ambas as turmas de Italiano I e III, os alunos começaram a estudar italiano 

entre 2014 e 2017. Com algumas exceções, como o caso da pessoa que começou a 

estudar italiano em 2002, depois parou e retomou o estudo com a turma de Italiano I no 

primeiro semestre de 2017.   

Os alunos do Cenex parecem ter um histórico de estudo e aprendizagem da 

língua um pouco mais complicada. Os anos de início do estudo da língua variam muito 

mais do que no caso da Fale, nomeadamente alguns alunos começaram a estudar 

italiano em 2006 com várias interrupções até chegar ao curso em questão; entretanto, 

uma boa parte dos alunos começou em 2015 e 2017. Além disso, há casos de alunos que 

começaram a estudar italiano entre 2010 e 2016.  

Entre os fatores considerados nesta fase inicial de análise dos dados, vimos que a 

grande maioria dos entrevistados são mulheres. Cerca do 80% quer nas disciplinas de 

Letras quer nos cursos do Cenex. Voltando à já citada variável do nível de 

conhecimento de outras línguas dos entrevistados, vale salientar o critério sob o qual 

esta entrevista foi conduzida. De fato, foi usado o critério do Threshold Level elaborado 

pelo Conselho da Europa no âmbito do Modern Languages Project que visa a definir 

para as línguas da comunidade europeia objetivos e métodos comuns de ensino. O 

grupo do Modern Languages Project nos anos 90 considerou necessário elaborar um 

quadro de referência comum das competências e da aprendizagem linguística. 

 

 



57 

 

III.2.1 Estudantes de italiano I e III da Fale 

 

Os entrevistados são vinte estudantes (dezessete mulheres e três homens) da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Pouco menos de metade (nove pessoas) pertence 

ao curso de Letras da UFMG. Desta minoria uma pessoa frequenta o quinto e uma o 

quarto ano do curso e escolheram a disciplina de Italiano I como optativa. Duas pessoas 

pertencem ao primeiro ano do curso de Letras, duas pessoas ao segundo ano e os três 

restantes frequentam o terceiro ano do mesmo curso. 

 

Gráfico 1-Composição geral estudantes da Fale  

     

Gráfico 2-Composição estudantes da Fale por idade  

 

Os outros onze alunos entrevistados frequentam os cursos de Design de Moda 

(três pessoas), Filosofia e História (duas pessoas), Farmácia (uma pessoa), Cinema e 

Animação (uma pessoa), Teatro e Belas Artes (quatro pessoas). 

A língua de alfabetização foi para todos os entrevistados a língua portuguesa. 

Além da própria língua materna, nove pessoas têm um conhecimento de nível avançado 
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do inglês (nível C1 do QECRL), seis pessoas têm um conhecimento intermediário do 

inglês (nível B2); duas pessoas têm um conhecimento avançado da língua espanhola 

(nível C1-C2); uma pessoa não tem conhecimento de outras línguas para além da língua 

materna e uma pessoa tem um conhecimento intermediário do russo (nível B1-B2).  

A totalidade dos estudantes nos respondeu que está sendo ou esteve exposto à 

língua italiana durante aproximadamente 3-4 horas por semana durante o semestre, o 

que resulta numa exposição de 60 horas por semestre numa disciplina que vale 4 

créditos segundo a carga horária da UFMG.  

Nove pessoas afirmaram que o curso delas prevê disciplinas optativas ou 

obrigatórias relativas à literatura italiana ou à cultura. Na habilitação de italiano o aluno 

deve cumprir uma carga horária de 180 horas (8 créditos) relativas à cultura ou literatura 

italiana, porém não existem temas obrigatórios, podendo escolher de acordo com a 

disponibilidade das disciplinas ou frequentar as disciplinas durante o intercâmbio 

também. Onze pessoas declararam que o curso não inclui disciplinas de literatura ou 

cultura italiana. A UFMG proporciona aos alunos da graduação diferentes disciplinas 

relativas à literatura italiana, assim como à linguística ou à música, ao cinema ou à 

culinária. 

 

 

Gráfico 3-Composição estudantes de Italiano I e III por curso 
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belas artes, teatro, filosofia, história, Farmácia e Cinema e Animação . Doze dos 

entrevistados não têm contato com a língua ou a cultura italiana fora da sala de aula. 

Para os outros oito, o contato acontece através de amigos ou familiares que falam 

italiano (quatro pessoas); ou através de músicas e filmes (quatro pessoas).  

No que diz respeito ao nível de conhecimento da língua italiana, o critério 

utilizado foi o de dividir em níveis de compreensão escrita, oral e produção escrita e 

oral. Entre os alunos desta disciplina, quatro pessoas declararam ter um nível 

intermediário (nível B1-B2) na compreensão oral e escrita e um nível básico (nível A1-

A2) na interação oral e na produção oral e escrita. O resto dos entrevistados certificaram 

um nível básico (nível A1-A2) nos cinco critérios de compreensão escrita, oral, 

interação oral, produção oral e escrita. Foram também entrevistados onze alunos da 

disciplina de Italiano III, oito mulheres e três homens, todos de nacionalidade brasileira 

e alfabetizados em português. Os onze estudantes pertencem ao curso de Letras, sendo 

que destes só quatro indicaram que estão frequentando o terceiro ano de curso na Fale. 

Quatro pessoas afirmaram ter um conhecimento avançado do inglês (nível C1-C2), três 

das quais têm um conhecimento básico do francês e uma do alemão. Outros quatro 

alunos afirmaram ter um conhecimento avançado do inglês (nível C1-C2), para além de 

outras línguas como o espanhol, o mandarim e o grego. Os outros dois afirmaram ter um 

conhecimento avançado do espanhol num caso e do francês noutro. Só um estudante 

atestou um conhecimento básico da língua italiana. 

 

 

Gráfico 4-Outras línguas estudadas pelos alunos de Italiano I e III 
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 Cinco alunos afirmaram ter um contato com o italiano de três horas por semana 

dentro da sala de aula, uma pessoa de duas horas, duas pessoas de quatro horas. O 

restante tem um contato de seis horas por semana. Duas pessoas começaram a estudar 

italiano em 2014, três pessoas em 2015, seis pessoas em 2016.  

Para seis dos entrevistados não há disciplinas obrigatórias relativas à cultura ou 

à literatura italiana. Para os demais há, como já foi dito, matérias obrigatórias de cultura, 

literatura ou linguística. Dez entrevistados não têm qualquer contato com a língua 

italiana fora da sala de aula. 

No que diz respeito ao nível de italiano autocertificado, duas pessoas afirmam 

ter um nível intermediário (B1-B2) com uma maior facilidade na compreensão oral e 

escrita. Cinco pessoas disseram ter um conhecimento básico (nível A1-A2) do italiano, 

quatro alunos asseguraram ter um conhecimento básico da língua italiana com algumas 

exceções no que diz respeito à compreensão oral e escrita com um nível B1 e a 

produção escrita com um nível B1 em dois dos casos. 

 

III.2.2 Estudantes do Cenex A2.2/B1/B2 

 

 

Gráfico 5- Composição estudantes dos cursos do Cenex 
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Gráfico 6- Composição estudantes dos cursos do Cenex por idade  
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Para além da língua materna foi pedida aos alunos uma autocertificação do nível 

de conhecimento de uma língua estrangeira . Dois alunos afirmaram ter um 

conhecimento avançado (nível C1 do QECRL) da língua inglesa, quatro pessoas um 

conhecimento intermediário do inglês (nível B1-B2) com uma facilidade maior, em dois 

casos, na compreensão escrita (nível C1). Duas pessoas afirmaram ter um conhecimento 

básico (nível A1-A2) da língua inglesa e uma pessoa declarou ter um conhecimento 

básico (nível A2) do italiano. Um aluno começou a estudar italiano em 2012, outro em 

2016 e os demais em 2015. 

Todos os alunos afirmaram ter uma exposição à língua italiana de uma média de 

quatro horas semanais dentro da sala de aula. Quatro alunos não têm nenhum contato 

com a língua italiana fora da sala de aula. Cinco alunos têm um certo contato com a 

língua italiana fora da sala de aula, através de amigos, colegas, filmes ou música. No 

que diz respeito ao nível de italiano, quatro alunos certificaram um nível A2, outro 

aluno um A2 geral com um nível intermediário (B1) na compreensão escrita e oral, um 

aluno um nível B1 em todas as habilidades, um aluno atestou um nível básico na 

produção oral e escrita e na interação oral (nível A1-A2) e um nível intermediário (B1) 

na compreensão escrita. Dois alunos afirmaram ter um nível básico em todas as 

habilidades com uma exceção pela compreensão escrita, na qual têm um nível 

intermediário (B1). 

Foram entrevistados seis alunos do curso do Cenex de nível A2-B1. Três 

mulheres e três homens todos brasileiros, que tiveram como língua de alfabetização o 

português. Dos entrevistados, três pessoas têm um conhecimento avançado do inglês 

(nível C1-C2) e duas um conhecimento básico (nível A1-A2). Um aluno tem um 

conhecimento avançado do espanhol. Todos os entrevistados exceto um, que começou 

em 2017, começaram a estudar italiano em 2015 e estão expostos à língua durante as 

aulas por aproximadamente 5 horas por semana. Duas pessoas afirmaram ter contato 

com a língua italiana fora da sala de aula através de amigos, colegas ou filmes e música, 

enquanto os quatro restantes não têm contatos com a língua fora do horário das aulas. 

Todos os alunos se autocertificaram num nível básico de língua (nível A2), enquanto 

três alunos autocertificaram um nível intermediário (B1) na compreensão oral e escrita e 

na produção escrita (um caso). 
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Foram oito os alunos do curso de nível B2 do Cenex que participaram da 

pesquisa. Sete mulheres e um homem, todos brasileiros alfabetizados em português. 

Uma pessoa afirmou ter um conhecimento intermediário (nível B1) do italiano para 

além da língua materna. Um aluno declarou ter um conhecimento intermediário do 

francês, uma pessoa afirmou ter conhecimento do alemão e do italiano com um nível 

melhor no italiano (nível B2). Um aluno afirmou ter um conhecimento avançado do 

inglês (nível C1-C2) e básico do alemão. Outro aluno afirmou ter um conhecimento 

intermediário (nível B1-B2) do inglês. Os restantes alunos declararam ter um 

conhecimento básico do italiano (uma pessoa) e três pessoas um conhecimento 

avançado do inglês (nível C1-C2) dos quais dois alunos um conhecimento básico do 

espanhol. Entre estes alunos, três pessoas começaram a estudar italiano em 2015, uma 

em 2013 e uma em 2014. Duas pessoas começaram em 2010 e uma em 2006 tendo um 

estudo irregular da língua. Toda a turma tem um contato aproximado com a língua 

italiana de três horas e meio por semana dentro da sala de aula. No que diz respeito ao 

contato com a língua fora da sala de aula, a turma está dividida entre alunos (quatro 

pessoas) que têm um contato com o italiano através de música, filmes, amigos e 

familiares e quatro alunos que não têm qualquer contato com o italiano fora do horário 

das aulas. Todos os alunos certificaram um conhecimento intermediário (nível B1-B2) 

da língua italiana. 

 

 

Gráfico 7-Outras línguas estudadas pelos alunos do Cenex 

 

Os alunos entrevistados afirmaram que, como os cursos do Cenex não 

pertencem ao curso de Letras da UFMG, eles não incluem cursos de cultura ou literatura 
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italiana. Contudo, os professores do Cenex complementam o ensino da língua com 

noções básicas sobre a cultura italiana. A maioria dos professores já moraram na Itália, 

o que facilita um certo conhecimento da cultura e dos hábitos, além do aspeto 

propriamente linguístico. Um outro elemento usado no ensino do Cenex, cujo uso não é 

muito comum na Fale, é a música. A didática do Cenex utiliza técnicas de ensino mais 

lúdicas, o que justifica o uso da música geralmente no final da aula. 

Outro aspeto interessante, que poderia esclarecer com mais exatidão as 

diferenças entre o ensino no Cenex e o ensino na Fale, é o dos livros utilizados nos 

cursos do Cenex e nas disciplinas de Italiano I e III. Tivemos a possibilidade de 

observar os três livros utilizados nos três contextos. No que diz respeito ao livro usado 

nas aulas da disciplina de Italiano I, In italiano 1, o nível é básico e os estudantes têm o 

objetivo de chegar a um nível A1.2 até ao final do primeiro semestre de aulas. 

Considerando o nível básico dos alunos vimos como a estrutura do livro, pelo menos no 

começo, apresenta muitas imagens e diálogos simples.  

É interessante notar como no primeiro capítulo deste livro está presente um 

exercício de transformação de frases do singular para o plural, exercício que foi 

proposto aos alunos durante nossa pesquisa e se aplica com mais resultados a estudantes 

com um nível de italiano básico, mas não deixa de dar os resultados esperados com 

estudantes que têm um nível de conhecimento linguístico mais avançado. A parte final 

de cada capítulo tem uma apresentação de aspetos culturais ligados à tradição, à história 

ou à geografia italiana. 

O livro utilizado nas aulas de Italiano III, Espresso 2, tem um enfoque diferente 

porque visa a estimular a conversação entre os alunos. Por isso, a parte final de cada 

capítulo apresenta diferentes exercícios de audição e perguntas com o fim de incentivar 

um diálogo entre os alunos. O objetivo para os alunos que frequentam o terceiro 

semestre de aulas de italiano é chegar a um nível A2-B1. Cada capítulo tem uma 

estrutura idêntica, uma parte na qual é descrito o tema do capítulo, uma parte sobre a 

gramática e a última parte dedicada à conversação. Observa-se uma diferença na 

maneira de estimular os alunos, cujo trabalho no caso da disciplina de Italiano III 

deveria ser mais independente. O manual também propõe na parte final de alguns 

capítulos a audição de músicas e o trabalho de grupo sobre as respetivas Letras. 
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A questão da música poderia se considerar um elemento de diferença entre os 

dois tipos de abordagem do ensino. De fato, nas aulas do curso do Cenex a música está 

mais relacionada aos gostos pessoais do professor do que às propostas do livro de texto. 

O livro em questão, Progetto italiano 1, como os outros dois destina-se a turmas com 

um nível A1-A2. A sua peculiaridade face aos outros manuais mencionados encontra-se 

no estilo de ensino e no uso das ferramentas por parte do professor. Nas aulas do Cenex 

que foram observadas durante a nossa pesquisa, a música ocupa a parte final da aula, ou 

seja, cerca de quinze minutos que são dedicados também à conversação entre alunos e 

professores. A parte de conversação resulta mais fluída do que nas disciplinas da Fale 

graças à relação com o professor, que, como já foi dito, faz parte da comunidade 

universitária. Outro elemento a ter em conta é com certeza o tamanho da turma dos 

cursos do Cenex, pois a condução da conversa pelo professor resulta mais simples do 

que numa turma maior como aquelas da graduação. 
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III.3 Constituição e caracterização do corpus 

 

 Com o propósito de validar as teorias que foram apresentadas nos capítulos 

anteriores, convém aqui analisar o corpus que foi coletado durante a nossa pesquisa à 

luz dos pontos chave da análise contrastiva. Parece necessário salientar uma questão que 

foi apontada ao longo do segundo capítulo da presente dissertação e que convém levar 

em conta ao analisar o corpus: o conceito de análise contrastiva, que representou o 

ponto de partida da nossa reflexão, não deixa de apresentar criticidades e pode ser 

considerado somente como uma das vertentes possíveis no estudo da aquisição 

linguística. 

Contudo, o presente trabalho insere-se no contexto da análise contrastiva e da 

pesquisa aplicada ao ensino do italiano como língua estrangeira  para estudantes de L1 

português do Brasil. Esta pesquisa visa integrar o panorama de estudos extensos que 

numa perspectiva contrastiva se aplicaram a análise a contextos linguísticos diversos, 

como no caso de estudantes francófonos ou hispanófonos.  

Enquanto anteriormente neste trabalho foram analisados em pormenor os perfis 

dos informantes, vale aqui examinar detalhadamente o corpus. O corpus foi elaborado a 

partir de textos autênticos de aprendizes brasileiros da língua italiana. Uma questão que 

temos que salientar aqui é o fato de o italiano ser estudado a partir do nível A1 do 

Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (QECRL), pois não é pedido ao 

aluno nenhum tipo de conhecimento prévio do italiano. Por isso o ensino da língua nos 

níveis básicos na universidade brasileira poderia ser equiparado a uma metodologia de 

ensino presente nos cursos de língua de escolas privadas, centros linguísticos ou 

Institutos de Cultura. 

Já tivemos a oportunidade de delinear o perfil dos estudantes que foram alvo da 

nossa pesquisa. A maioria deles pertence ao curso de Letras da UFMG nos seus 

diferentes níveis, uma outra parte é formada pelos alunos dos cursos de línguas do 

Cenex, o centro linguístico da UFMG, e outra parte por alunos de outras faculdades que 

escolheram o italiano como disciplina optativa. Os perfis diferenciam-se por causa de 

diferentes fatores como, por exemplo, os objetivos de aprendizagem. Porém, como já 

foi dito, a questão da idade faz com que seja relevante a motivação do aluno, um 
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elemento que já foi analisado e que representa um fator fundamental na aquisição da 

língua-alvo. 

Na classificação dos estudantes que foram alvo da nossa pesquisa foram 

utilizados diferentes critérios. Se, por um lado, a questão da faixa etária representou um 

elemento fundamental, por outro, tentamos localizar os aprendizes no contexto de 

estudo do italiano de acordo com as causas do interesse pela língua e cultura italiana. 

No capítulo anterior foi analisado em pormenor o contexto no qual a pesquisa se 

desenvolveu e vimos como o tipo de didática afeta a motivação e a aquisição da língua-

alvo. Tentamos então delinear o contexto de ensino, descrevendo detalhadamente as 

caraterísticas das disciplinas de italiano dentro da Faculdade de Letras (Fale) e dos 

cursos de línguas do Cenex.  

Uma das vertentes estudadas foi também a questão do estudo de outras línguas. 

De fato, como foi apontado nos capítulos anteriores, o tipo de interferência da L1 

representa frequentemente só uma parte do problema da interferência. À questão da 

interferência da L1 juntam-se as dificuldades próprias da língua-alvo, a interferência 

intralingual, e a interferência de outras línguas que fazem parte do conjunto de 

conhecimentos do aluno. O transfer das outras línguas conhecidas pelo aprendiz, assim 

como o tranfer da própria L1, pode ser positivo ou negativo. Será positivo quando as 

estruturas ou o vocabulário da outra língua estrangeira  que o aprendiz estuda são 

parecidos com as formas da língua-alvo, o italiano.  

A questão do perfil dos aprendizes parece fundamental: além de ajudar na 

localização do aprendiz no seu contexto de estudo do italiano, é essencial porque o 

aluno representa o ator principal da aprendizagem e aquisição linguística. O corpus foi 

elaborado a partir do perfil de 54 informantes e dos níveis linguísticos aos quais 

pertencem. O ponto de partida foi o princípio já desenvolvido nos capítulos anteriores 

pelo qual, apesar dos níveis de proficiência, existem tipos de erros de interferência da 

L1 que se repetem nos textos produzidos pelos aprendizes.  

Então, foram desenvolvidos dois tipos de exercícios, um exercício com lacunas e 

três propostas de redação. Os dois exercícios, nas mesmas modalidades, foram 

propostos a todos os alunos que participaram da pesquisa. No caso das redações o foco 

não foi a estimulação de um tipo de erro específico, mas foram analisados os erros que 

surgiram naturalmente na produção dos alunos.  
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Os exercícios com lacunas, por outro lado, visaram estimular determinados tipos 

de erros. Partindo das questões que foram desenvolvidas no segundo capítulo sobre a 

análise dos erros, vimos como, dentro do contexto dos erros de interferência do 

português sobre o italiano, podem ser isolados alguns tipos de erros. Na folha de 

exercícios que foi proposta aos alunos, uma parte foi dedicada ao exercício com lacunas 

e uma parte à transformação de duplas nome/adjetivo do singular para o plural.  

Na primeira parte, ou seja, a do exercício com lacunas, tentou-se estimular erros 

de interferência no uso dos verbos esserci/avere ou parlare/dire, que como vimos 

representam um elemento de dificuldade para falantes nativos de português brasileiro. 

Na segunda parte da folha, a tentativa foi a de levar o aluno ao erro de transformação 

em duplas nome/adjetivo, partindo do princípio pelo qual esta transformação representa 

uma dificuldade intralingual e de interferência das estruturas da L1 ao mesmo tempo. 

As hipóteses citadas foram verificadas sobretudo no caso de palavras imutáveis no 

plural (ex. La città/Le città), cujo adjetivo muda de acordo com o número, e no caso de 

duplas de nomes e adjetivos femininos, como no caso do exemplo la ragazza inglese, 

cuja transformação para o plural causou diversos erros de concordância nome/adjetivo. 

Foi coletado um total de 54 exercícios com lacunas: foram propostos os mesmos 

exercícios para todos os informantes. Os exercícios foram elaborados com o intuito de 

estimular determinados tipos de erro, por isso não seguimos o modelo regulamentar do 

cloze que seria constituído por um texto ou uma parte de texto do qual é removida uma 

palavra a cada sete. Além disso, considerando a necessidade de analisar possíveis erros 

de interferência, escolhemos não fornecer uma lista de verbos possíveis, pois isto teria 

reduzido a frequência dos erros. Porém, como os estudantes não tinham uma escolha de 

verbos determinados, surgiram casos de uso de verbos que podem ser considerados 

gramaticais no contexto do exercício, mas que não atendem o seu objetivo específico. 

Estas diferenças, embora examinadas na análise do corpus, não foram consideradas no 

conjunto de erros generalizados para as finalidades da nossa pesquisa. 

Segue o exemplo de exercícios com lacunas proposto a todos os alunos que 

participaram da nossa pesquisa:  

 

Exercício com lacunas livelli A1-A2  

Completa le frasi proposte.  

1. Cosa ________ in macchina?  
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2. Chi__________ alla festa?  

3. Mario _________ una casa in montagna.  

 4. Finalmente oggi _________ i miei amici!  

5. A Roma___________molti monumenti famosi.  

6. Giulia___________sempre quello che pensa. 

7. Il giornalista___________al microfono. 

8. Gaia__________ del suo viaggio a Belo Horizonte. 

9. Il bambino________che ha sonno.  

10. La professoressa_________alla conferenza.  

 

Trasforma al plurale.  

1. La città grande.  

2. Il libro nuovo.  

3. Il quaderno rosso.  

4. La lezione interessante.  

5. Il televisore vecchio.  

 

Este modelo de exercício foi proposto a todos os informantes das disciplinas de 

Italiano I, de Italiano III e dos cursos do Cenex de nível A2.2, B1 e B2. No que diz 

respeito às composições, os alunos da disciplina de Italiano I não as desenvolveram e 

participaram unicamente do exercício com lacunas.  

Foram coletadas 33 composições no total, 11 desenvolvidas pelos alunos da 

disciplina de Italiano III da Fale, 9 pelos alunos do curso de nível A2.2 do Cenex, 6 

pelos alunos do curso de nível B1 do Cenex e as restantes 7 pelos alunos do curso de 

nível B2 do Cenex. As redações propostas foram três para cada folha: 

 

Produzione scritta (A1-A2):  

Scegli uno dei seguenti temi e sviluppalo in 10-15 righe. 

1. Scrivi un testo nel quale ti presenti, parli delle tue caratteristiche fisiche, 

della tua vita familiare, della tua casa, dei tuoi gusti e desideri.  

2. Parla della tua infanzia, di come occupavi il tuo tempo, dei tuoi amici, 

ecc… 

3. Descrivi le migliori vacanze della tua vita.  

 

Produzione scritta (B1-B2):  

Scegli uno dei seguenti temi e sviluppalo in 10-15 righe. 



70 

 

1. Esiste sicuramente una persona, un amico o qualcuno di famoso che 

ammiri o detesti. Fanne un ritratto. 

2. ‘Da grande voglio essere…’ Questa è una frase che sentiamo dire da molti 

bambini e che probabilmente hai già detto… Parla di questo argomento.  

3. ‘Il denaro non porta la felicità, ma aiuta…’ Dicci quello che pensi su 

questo argomento.  

 

 

III.4 Análise dos erros nas composições  

 

 Em primeiro lugar, vamos analisar os erros que foram dados nas redações dos 

alunos da disciplina de Italiano III da Fale. Todos estes estudantes, como já foi dito, 

frequentam a faculdade de Letras. Entre elas, somente três pessoas informaram que 

frequentam o terceiro ano do curso, o que nos leva a pensar que pertencem ao curso de 

habilitação ou bacharelado em italiano. Por isso, podemos inferir que, cursando terceiro 

semestre de aulas, eles tenham um nível B1 de proficiência no Italiano de acordo com o 

Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (QECRL). 

Dividimos então as redações atribuindo a cada estudante um número e uma letra, 

no caso da disciplina de Italiano III a letra A. Então, cada composição dos alunos desta 

turma será definida conforme este exemplo: A1, A2, A3, e assim por diante. Entre os 

estudantes de Italiano III, cinco informantes (A1, A5, A6, A7, A10) escolheram 

desenvolver o primeiro tema, quatro escolheram o segundo tema (A2, A4, A8, A9)  e 

dois escolheram o terceiro (A3 e A11).  

Analisaremos os erros segundo os critérios de ortografia, léxico, semântica e 

gramática, com este propósito pareceu oportuno criar uma tabela exemplificativa dos 

erros. Convém antecipar que os erros que foram classificados dentro da tabela 

representam somente uma parte dos erros mais comuns cometidos pelos informantes, a 

título exemplificativo. Para uma visão exaustiva dos erros cometidos, remetemos para o 

corpus reproduzido no Apêndice.  

Cada uma das tabela propostas será seguida por um comentário que tem como 

objetivo explicar, da maneira mais detalhada possível, eventuais erros estruturais 

encontrados nos textos e que, por razões de espaço, não foram incluídos nas tabelas. No 

contexto da análise que segue, parece necessário considerar ainda o fato que os alunos 
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preencheram um questionário, cujo objetivo foi também o de identificar eventuais 

outras línguas estrangeiras estudadas, sendo que na análise de erros vamos considerar 

incusivamente o papel da interferência das outras línguas estudadas pelos alunos para 

além da própria L1 .  

 

Estudantes  Erros 

ortográficos 

Erro lexicais 

ou semânticos 

Erros 

gramaticais  

A1 chuando 

habilitá 

diário  

protegere  

 

actore  

atore 

fundazione 

assunto 

ha diventato   

dei problemi 

ambientale 

A2 architeto  profissione  dicevo che vorrei  

il denaro non vieni  

chi ama gli animali 

prende cura  

paghe  

anche se va morto  

la mia madre 

il fine  

già che 

A3  familia  

sperimentare  

doviamo  

il denaro puoi 

aiutare da fare  

i amici  

dei culture  

le cose essenziale 

A4  gli accidenti  

austronautas  

atore/atrice  

vogli  

vogliavo  

vogliano  

tornano  

ho tornato   

i risposti 

A5 canzione  

datto  

publicca  

compositora  

i diretti  

un icono  

questioni sociali 

importante 
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Tabela 1 - Análise dos erros nas composições dos estudantes de Italiano III 

 

 Convém salientar alguns erros que não foram incluídos na tabela e determinar o 

tipo de interferência que pode tê-los causado. No que diz respeito ao primeiro estudante, 

vimos como os erros de ortografia remetem a um tipo de interferência da L1 do aluno. 

Enquanto em alguns casos a interferência da L1 parece clara, no caso da palavra 

Chuando, que foi usada na sua redação, podemos supor um tipo de interferência 

intralingual pela qual os sons /k/ e /ku/ neste caso resultam foneticamente idênticos e a 

sua representação gráfica é confundida.  

A6 chi è  

frattello  

aspetiamo   

A7 uciso  

soferto 

fato  

sacrificci  

l’inspirazione 

 

 

criare 

conseguito 

graduazione  

vida  

se arrepende  

 

 

 

A8 sucesso 

viagio  

sonno  

próprio  

securo  

turismologa  

planejamento  

vacazione  

agencia  

eventos  

negozio  

e già lavorato   

in 8º semestre 

tutti li persone  

 

A9 dubio  

aventura  

opure  

 molti ragazzi avrà  

A10 chi  

sucede  

periculosa  

neanchio  

nasciuta  

norte  

distrito 

 

ha chi fare 

ha parato   

nell anno anteriori  

la mia madre 

A11 Efetivamente 

Sicureza  

Ecesso   

Desafio  Farci male   

Tanti persone  

Molti altri male  

I boleti 
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Tipos de erro particularmente interessantes são os de concordância nominal ou 

verbal errada. No caso do estudante A1, o uso de Ha diventato, com o auxiliar avere no 

lugar do correto essere, se por um lado pode remeter a uma interferência da L1, por 

outro se prende com uma dificuldade intrínseca da língua-alvo que leva a uma confusão 

na regra de utilização de um auxiliar ou outro. No que diz respeito à concordância 

nominal, parece interessante apontar esta questão, pois a concordância entre nome e 

adjetivo plural será analisada também na parte do exercício com lacunas: o informante 

nesse caso escreveu a frase Aiutare a protegere il pianeta dei problemi ambientale. Na 

frase mencionada vale a pena sublinhar que também se dá um erro de uso da preposição, 

para além de erros de ortografia e léxico, pela confusão entre di/da, um erro de 

interferência da L1 bastante comum no caso de falantes nativos de português, que 

dispõem apenas de uma preposição afim (de).   

Convém apontar também um decalque da língua portuguesa: a frase (...) era la 

cosa più bella che avevo già visto, parece um decalque da frase Foi a coisa mais bonita 

que eu já vi, uma estrutura que embora funcione em português não chega a ter o mesmo 

sentido em italiano.  

No que diz respeito às outra redações dos alunos de Italiano III, resulta 

necessário analisar mais em detalhe algumas delas. No caso do estudante A2, a frase 

retirada do texto se va morto, pode ser considerada uma interferência da construção 

passiva com o uso do verbo matar no seu particípio irregular morto. Um outro erro de 

interferência fonética pode ser a conjugação do verbo venire na terceira pessoa singular 

do presente como vieni no lugar do correto viene.  

Na redação A3 temos um outro decalque do português na frase Per quanto 

riguarda alla qualità (No que diz respeito à qualidade) em vez de Per quanto riguarda 

la qualità. Um outro erro de decalque se encontra na redação A11, em que o estudante 

escreveu (...) sperimentare dei culture: sem considerarmos o erro de concordância 

nominal, o uso de sperimentare não funciona neste contexto como funcionaria o verbo 

experimentar em português e pode ser considerado um erro semântico. Na redação A6 o 

estudante usou o verbo aspettare, na sua conjugação de aspetiamo (fazendo um erro 

ortográfico) no sentido de ter esperança. Se em português o verbo esperar pode ter dois 

sentidos, em italiano se usam os dois verbos aspettare, para estar à espera e sperare, 

para ter esperança.  
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Os erros relativos ao uso das duplas no italiano representam dificuldades 

intrínsecas para os falantes de português e estão presentes em todas as redações 

coletadas durante a nossa pesquisa. Resultam particularmente interessantes os erros de 

hipergeneralização que foram encontrados por exemplo nas redações A4 e A10. No 

caso de A10, a conjugação do particípio passado nasciuta no lugar de nata é um erro 

típico que poderia se encontrar na fala de criança de L1 italiana. Porém, pode existir 

neste caso também um certo nível de interferência da forma portuguesa nascida. Na 

redação A10 encontramos também outro elemento de interferência interessante, a 

presença do artigo na frase (...) una delle persone che più ammiro è la mia madre, onde 

a presença do artigo que seria necessária em português resulta redundante em italiano.  

Ainda mais interessante é o caso da redação A4, na qual o verbo italiano volere e todas 

as suas formas conjugadas apresentam no texto um erro de hipergeneralização, como no 

caso de vogli, vogliavo, vogliano, exemplos que já foram inseridos na tabela.  

 Atribuímos a letra B ao grupo de nove estudantes do curso de nível A2.2 do 

Cenex: 

 

Estudantes  Erros 

ortográficos 

Erro lexicais 

ou semânticos 

Erro gramaticais 

B1  indipendi  

ce sono  

personnes  

qui  

felices  

societè 

lo tenere 

lo sentire  

lo che ci necessita  

c’è meglio per lo 

spirito  

diria  

B2 si  

diccono 

si no   

negozio  

denari  

conoscimiento  

 

ha bisogna  

tu è che scegliere  

pensare nel  
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B3 da vero  

quelo  

completatto 

un saco   

tengo  

moglie  

sofrimento  

segue  

il tuo padre non 

era piaciuto  

hai sposato  

questa moglie hai  

in mia vita  

molti feste  

le tue dolore 

B4 un saco   occhiali dei sole  

casa di bambini  

casa di vecchio 

B5 oggeti  

abigliamenti  

sognamo  

tutavia  

oviamente  

felicita  

incontrare  

parcialmente  

pensiamo nelle  

loro sono anche 

felice  

alle cose materiale  

nella cosa più 

semplice 

B6 affitato  

multo  

 io e due amici 

hanno 

ci sono messi  

migliore vacanze 

B7 amamo  

machina  

reviste  

riche  

básico  penso che sì  

l’altre persone  

più importante che 

tutto  

un bello piacere 

l’artiste 

B8 stà  

verittà  

 possano  

per mantenere sul 

abbigliamento 

B9 aiutà  

perche  

cosi  

ogni uno  

 hanno tantissimi 

persone  

va’ sostituire  

lo povero  

il amore 

di pù felice  

in personi   

tantissimi persone 
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Tabela 2 - Análise dos erros nas composições dos estudantes do curso de nível A2.2 do 

Cenex 

 

Na primeira destas redações (B1) o informante parece ter uma forte interferência 

do francês mais do que do português. De fato, frases como Ce sono parecem um 

decalque do francês Ce sont que de qualquer forma não traduziria a ideia de Ci sono que 

o estudante queria dar neste caso e leva a um tipo de transfer negativo. A mesma coisa 

acontece com o pronome relativo que se encontra no texto na forma francesa qui no 

lugar do italiano che. A palavra personnes parece também o resultado de um transfer 

negativo do francês, assim como societè. A palavra felices poderia ser considerada uma 

interferência do espanhol, interferência que encontramos mais adiante na redação como 

no caso da frase c’è buono tenere lo che ci necessita. Podemos supor que na última 

frase se encontrem as interferências das três línguas dominadas pelo informante: o uso 

errado de c’è que remete ao francês c’est bon, lo che que remete ao espanhol lo que.  

Na redação B2 é interessante notar alguns fenômenos, como por exemplo o da 

conjugação do verbo na terceira pessoa do singular com o sujeito na segunda pessoa do 

singular, tu è. Este tipo de erro poderia ser considerado um erro de interferência da L1, 

devido à simplificação da conjugação verbal típica da fala do português em diversas 

áreas do Brasil. O uso prevalente no português brasileiro do pronome na terceira pessoa 

não ajuda um tipo de transfer positivo no caso do uso do pronome italiano tu. Nesta 

redação é interessante também notar como se deu um decalque da estrutura do verbo de 

opinião pensar com a preposição em, estrutura que em italiano se torna então pensare 

nel futuro, frase que não é correta enquanto no italiano se usaria a preposição a. Outro 

fator que temos que considerar como transfer negativo é o uso da palavra negozio (loja), 

que em italiano é um falso cognato, porquanto o significado não corresponde ao 

português negócios que o aluno queria expressar na sua redação.  

Na redação B3 encontram-se erros de concordância nominal, como na frase le 

tue dolore ou molti feste que podem ser considerados erros de interferência intralingual, 

devidos a uma falha na aquisição das regras de concordância do singular/plural e do 

masculino/feminino. Um dos erros de interferência mais evidentes parece ser o uso no 

italiano da palavra moglie no lugar de donna (“mulher”). Este tipo de interferência 

poderia ser dúplice: se por um lado pode ser definida como uma interferência da L1 do 
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aluno, por outro lado podemos supor que num contexto no qual a maioria dos alunos 

têm um conhecimento do espanhol, as hipóteses do estudante de nível A2.2 de italiano o 

levaram a inserir na própria interlíngua italiana a palavra moglie no sentido de mulher.  

Vimos como o uso errado do verbo de opinião pensar acompanhado da 

preposição em, é um erro recorrente em várias composições deste grupo, por exemplo 

na B5 (...) basta che pensiamo nelle persone povere. Outro decalque pode ser o uso do 

verbo italiano incontrare, na sua conjugação incontriamo, com o sentido que no italiano 

seria próprio do verbo trovare. O verbo português encontrar, embora em alguns casos 

tenha um significado correspondente ao incontrare italiano, neste contexto representa 

um falso cognato.  

No que diz respeito à redação B6, parece necessário considerar diversos fatores, 

um destes é a dificuldade na conjugação do verbo avere na primeira pessoa plural, que o 

informante confundiu com a terceira plural na frase Io e due amici hanno affitato. Além 

disso, o aluno usou ci sono messi no lugar de ci abbiamo messo. Os dois erros aqui 

citados não parecem erros de interferência do português.  

Na última composição (B9) encontramos um tipo de erro muito comum, e que já 

foi citado nos parágrafos anteriores: o decalque da construção do português 

para+infinitivo, nomeadamente em orações que preveem o recurso ao infinitivo pessoal, 

que em italiano não existe. Por exemplo, na frase (…) dobbiamo autarci per diventare 

più grande questo sentimento. Um outro exemplo de interferência do português nesta 

redação é o uso da perífrase ir+infinitivo para expressar o futuro, em va’ sostituire, que 

não transmite a mesma ideia de futuro no italiano. 

Indicamos com a letra C os alunos do Cenex de nível B1:  

 

Estudantes  Erros 

ortográficos 

Erro lexicais ou 

semânticos 

Erros gramaticais 

C1 suficiente  

portoghesa  

 ed anche conosciuto  

le cose che mi sono più 

piaciuti  

sono stai  

questo corto tempo  

la storia di brasile  

 

C2  nell’europa  
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parisi   

C3 abbito  

 

quatre anni 

atracione  

piele   

ci abbiamo conosciuto 

due cane  

i capelli nero 

nell colégio militar   

C4    bello canzone italiane 

C5  fuora  ho divertito  

due settimana  

migliori vacanza 

C6  seviglia  

passegiare  

fundazione  

historie  

nel anno scorso  

estátuas vecchi  

molti cose  

è mia migliori viaggi  

Tabela 3 - Análise dos erros nas composições dos estudantes do curso de nível B1 do 

Cenex 

 

Já tivemos a oportunidade de dizer que um dos erros que mais ocorrem nas 

redações coletadas é o decalque da construção de orações infinitivas, em particular 

finais com para+infinitivo. Não é uma exceção o exemplo da composição C1 com a 

frase: per questo paese diventare il mio preferito. Nestes casos o tipo de interferência se 

torna mais claro e podemos defini-la como uma interferência da L1 na interlíngua do 

aluno.  

Nesta primeira redação, assim como vimos em outros exemplos, há alguns erros 

devidos ao uso errado das preposições. Estes tipos de erros podem ser relacionados a 

uma interferência do português, como no caso da frase (...) cose bellissime per vedere, 

onde no italiano seria correto usar a preposição da. No caso da frase La storia di 

Brasile, em italiano, assim como em português, a palavra Brasil seria acompanhada pelo 

artigo e resultaria então em La storia del Brasile. Neste caso é provável que o aluno não 

tenha ainda adquirido as regras das preposizioni articolate, ou seja a preposição simples 

acompanhada pelo artigo, e que estas regras não pertençam à interlíngua do aluno. 

Além disso, poderíamos supor uma interferência do espanhol o do inglês, línguas cujas 

estruturas não preveem a presença do artigo antes deste tipo de topônimo. Neste 

exemplo de composição outra coisa que convém apontar é a dificuldade na formação do 

particípio passado no passato prossimo com a declinação do género de acordo com o 
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sujeito, como no exemplo da frase: Però le cose che mi sono più piaciuti in Portogallo 

sono stati le persone.  

O caso da redação C3 resulta interessante pois apresenta diversos erros de 

hipergeneralização, interferência da L1 e de outras línguas dominadas pelo estudante. 

Entre estes erros vimos o abbito inicial, mas também o uso de fa como decalque da 

estrutura do português na frase fa quatre anni. Nesta composição encontramos então 

erros de interferência de outras línguas, o caso deste quatre nos deixa pensar que o 

estudante tenha uma interferência do francês quatre ou do espanhol no caso da palavra 

piele, piel em espanhol.  

Outros exemplos interessantes de interferência do português na produção em 

italiano podem ser encontrados na composição C5, na qual há um uso generalizado da 

preposição per, do português para, para exprimir uma ideia de movimento enquanto no 

italiano neste contexto se usaria a preposição a: Nel 2014 ho fatto un viaggio a Miami. 

A mesma coisa acontece com a frase È stata una vacanza per ricordare! onde o per no 

italiano não consegue transmitir a mesma ideia do que no português, neste caso em 

italiano utilizaríamos a preposição da.  

O caso da redação C6 nos fornece um exemplo de como, no caso em que o 

estudante tenha um conhecimento limitado do vocabulário da língua de chegada, ele 

tenta compensar estas lacunas acrescentando à sua interlíngua palavras da L1, como 

espanhola ou lojas.  Designamos com a letra D as composições dos alunos do curso 

de nível B2 do Cenex:  

Estudantes  Erros 

ortográficos  

Erros lexicais e 

semânticos  

Erros gramaticais  

D1 si  

nessuono  

gosto di fare  bisogno di pagare  

voglio di studiare 

alcuni denaro 

D2 un’ poco  

de denaro  

otenere  

vitta  

 

resoluti  

basique 

abitacione  

la santè 

slave  

dei persone  

i cibi 

 

D3 deffesa  più perfetto  

amagurata  

ataque  

dare certo  

ha che lavorare  

una persona solo 
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Tabela 4 - Análise dos erros nas composições dos estudantes do curso de nível 

B2 do Cenex 

 

No que diz respeito à redação D1 encontramos vários erros de interferência do 

português que convém aqui salientar. A frase alcuni denaro parece um transfer do uso 

do pronome indefinido algum em português, uso que não é gramatical neste caso, na 

frase italiana. De fato, para além da questão da concordância errada do pronome no 

plural com o nome no singular, a locução não consegue transmitir o mesmo significado 

da frase em português. Outro exemplo de interferência neste sentido se encontra na frase 

gosto di fare onde gostar é um falso cognato neste caso pois o verbo gustare, que é o 

mais parecido neste caso, não tem uma correspondência de significado com o gostar 

português. Aliás, o verbo piacere não seria utilizado junto com a preposição. No caso da 

frase solo posso andare per città a estrutura da frase é um decalque da estrutura 

portuguesa e a utilização da preposição per decalca o uso do para português.  

A redação D2 apresenta um erro de hipergeneralização, ou seja, o un’ poco pois 

neste caso o artigo un não precisa de apóstrofo enquanto não antecede uma palavra 

feminina que começa por vogal. A utilização do apóstrofo nos faz pensar que o 

estudante tenha aprendido a regra do articolo indeterminativo femminile, o qual, de fato, 

si tornare  

D4 habita  

inghiltera  

conjunto  

contra  

il meglio interprete  

in gli anni  

le decisione 

politiche 

D5 possibele  

sensa  

acesso  

miglionarie  

hano  

este  

ospetale  

il soldi porta  

in fame  

dei miglionarie  

il soldi 

D6 há  

moltíssimo  

creare i figli  mi ammiro  

D7 honesta  

vitta  

finalmente  parlava che  

tante problemi  

da quando piccola  

tutto di buono  

di mia madre  

una cosa più 

importante 



81 

 

precisa do apóstrofo no caso em que a palavra seguinte comece por vogal. Além disso, 

existem nesta redação uns erros de interferência de outros sistemas linguísticos, no caso 

das palavras basique, resoluti e santè parece que o transfer negativo venha do francês e 

que o aluno domine ou esteja estudando essa língua; no caso da palavra slave parece 

mais plausível um transfer do inglês, que é uma das línguas que foram indicadas pela 

maioria dos informantes como língua estudada. 

O caso da redação D3 é interessante porque apresenta diversos erros de 

interferência da L1. Entre eles vemos o caso da tradução literal da locução ainda bem 

com a expressão, que no italiano não faz sentido, ancora bene. A expressão dare certo é 

uma tradução de dar certo português e um transfer negativo da L1. Outro decalque que 

convém citar é a locução ha che lavorare e per si tornare. Nesta composição o 

informante usou várias expressões portuguesas como estratégia de compensação pela 

falta de vocabulário como, por exemplo, amarguata (uma italianização de amargurada) 

ou ataque.  

Na redação D5 o aluno usou o verbo tenere com o sentido de avere e isto 

representa claramente um transfer negativo do português. No que diz respeito às 

expressões que representam um decalque do português, encontramos nella mia opinione 

(na minha opinião), onde no italiano seria mais comum usar secondo me ou a mio 

avviso ou a mio parere. Na redação D6 a questão que mais se destaca é a repetição do 

artigo, quando no italiano não seria necessário e resulta redundante, como no caso de il 

mio padre ou il suo padre. 

Na redação D7 vemos alguns erros de interferência que serão analisados também 

na correção dos exercícios com lacunas. Entre eles destaca-se o uso do verbo parlare 

como transitivo na frase parlava che è importante, neste caso, como veremos mais 

pormenorizadamente no italiano seria correto usar o verbo dire. Outras expressões que 

decalcam o português são da quando piccola (“desde pequena”), que precisaria do 

verbo essere (da quando ero piccola, por exemplo) e tutto di buono (“tudo de bom”).  
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III.5 Análise dos erros nos exercícios 

 

 Durante a nossa pesquisa foram coletados 54 exercícios, dos quais 20 

desenvolvidos pelos estudantes da disciplina de Italiano I, 11 pelos estudantes da 

disciplina de Italiano III, 9 pelos estudantes de nível A2.2 do Cenex, 6 pelos estudantes 

de nível B1 do Cenex e os restantes 8 pelos estudantes de nível B2 do Cenex. Convém 

aqui delinear os objetivos destes exercícios.   

Primeiramente, foram desenvolvidos na mesma folha dois tipos de exercício, um 

exercício com lacunas e um exercício de transformação do singular para o plural de 

duplas de substantivos e adjetivos. As frases foram criadas com o intuito de provocar o 

mesmo tipo de erro de interferência da L1. Porém, como veremos mais adiante, alguns 

informantes deram respostas diferentes que resultaram igualmente corretas. Entre essas 

frases vimos que algumas, embora tenham um sentido gramatical correto em italiano, 

apresentam um claro exemplo de interferência do português. 

No que diz respeito ao primeiro exercício da folha, as primeiras cinco frases 

visavam estimular a interferência na dupla de verbos esserci/avere: 

 

1. Cosa ________ in macchina?  

2. Chi__________ alla festa?  

3. Mario _________ una casa in montagna.  

4. Finalmente oggi _________ i miei amici!  

5. A Roma ___________ molti monumenti famosi.  

 

Na segunda parte do primeiro exercício queríamos estimular a interferência dos 

verbos falar e dizer sobre os verbos italianos parlare/dire:  

 

1. Giulia ___________ sempre quello che pensa. 

2. Il giornalista ___________ al microfono. 

3. Gaia __________ del suo viaggio a Belo Horizonte. 

4. Il bambino ________ che ha sonno.  

5. La professoressa _________ alla conferenza.  

 

No segundo exercício da folha apresenta-se uma alternância de substantivos 

masculinos e femininos acompanhados de adjetivos. O que o exercício pretendia 
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verificar era a dificuldade dos estudantes de L1 portuguesa em transformar os adjetivos 

para o plural de acordo com o substantivo, sobretudo no caso de substantivos/adjetivos 

femininos ou de substantivos invariáveis. 

Começamos a nossa análise dos exercícios pelo material coletado na disciplina 

de Italiano I da Fale. Convém aqui analisar os erros com base numa generalização dos 

mesmos. Então, entre os 20 alunos de Italiano I que participaram da pesquisa na 

primeira parte da folha de exercícios:  

 

 12 pessoas erraram a primeira frase do exercício com lacunas Cosa ________ in 

macchina?. Destes 12 alunos, 5 pessoas completaram a frase com ha, ex. Cosa 

ha in macchina?; 3 pessoas com è; uma pessoa com fare, ex. Cosa fare in 

macchina?; uma pessoa com che, ex. Cosa che in macchina?; e as últimas 2 

com hai, ex. Cosa hai in macchina?. Entre estes erros, o  verbo italiano avere é 

utilizado no primeiro e no último exemplo, Cosa ha e Cosa hai in macchina?, 

este é um típico caso de interferência da L1. De fato, no português poderia se 

utilizar o verbo haver ou ter, ambos traduzíveis em italiano com o verbo avere. 

No que diz respeito a erros como a frase Cosa è in macchina?, vemos como o 

uso do verbo essere possa representar uma fixação parcial da regra ou um caso 

de interferência do verbo português estar. No caso da frase Cosa che in 

macchina? podemos supore uma interferência fonética do espanhol, língua na 

qual o som che corresponde ao som de c’è; 

 No que diz respeito à segunda frase do exercício com lacunas, Chi_____ alla 

festa?, o objetivo da frase era que os estudantes usassem o verbo esserci, 

tentamos então estimular o erro de interferência entre avere e esserci italiano e o 

verbo haver português. Dois informantes usaram o verbo avere: numa frase 

conjugado na segunda pessoa singular e na outra na terceira Chi hai/Chi ha alla 

festa?. Uma vez mais vemos um exemplo de interferência do português no uso 

do verbo avere italiano no lugar de esserci. Oito informantes usaram o verbo 

essere, Chi è alla festa?, frase que é aceitável em italiano apesar de não ser o uso 

do verbo que estávamos procurando. Um informante usou a conjugação da 

terceira pessoa plural Chi sono alla festa?, que não é gramatical em italiano. 
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 No caso da terceira frase do exercício com lacunas dois informantes 

completaram a frase da seguinte maneira: Mario c’è una casa in montagna. 

Neste caso podemos supor um erro de hipergeneralização, porque o estudante, 

considerando que no exercício era pedido o uso da construção c’è/ci sono 

resolveu aplicá-la num contexto onde não caberia. Um informante usou o verbo 

abitare, Mario abita una casa in montagna. O verbo abitare em italiano pode ter 

um uso transitivo ou intransitivo, neste caso o uso transitivo não é pertinente e o 

verbo precisaria de ser acompanhado pela preposição in. No português o verbo 

habitar é transitivo pelo que a interferência é evidente.  

 No caso da frase número 4 o que estávamos procurando era o uso de ci sono 

pelos alunos. Em oito casos, embora o estudante não tenha usado a construção ci 

sono, a frase resulta correta em italiano, em três variantes: Finalmente oggi vedo 

i miei amici (usada por 5 informantes), Finalmente oggi incontro i miei amici (2 

informantes), Finalmente oggi esco con i miei amici (um informante). Dois 

alunos escreveram: Finalmente oggi esco i miei amici, frase à qual falta a 

preposição con. Uma pessoa completou a frase com o verbo guardare, 

Finalmente oggi guardo i miei amici, que não representa um erro gramatical em 

italiano, embora não seja a construção que estávamos esperando mas revela que 

o aluno não tem noção da sútil diferença de significado entre os verbos 

guardare/vedere. Um estudante conjugou o verbo na forma errada na frase: 

Finalmente oggi viene i miei amici. 

 A frase número 5 é explicativa da questão do uso do verbo avere no lugar de 

esserci. Quatro estudantes escreveram ha no lugar de ci sono e os outros três 

informantes usaram a conjugação na terceira pessoa singular (c’è) em vez do que 

no plural (ci sono), em conformidade com o uso impessoal do verbo haver em 

português. 

 Na sexta frase do exercício com lacunas apresentou-se um erro de uso do verbo 

parlare no italiano, devido à interferência do verbo falar, que no português 

brasileiro pode ter uma função transitiva que no italiano não existe. Por isso, seis 

pessoas escreveram a frase: Giulia parla sempre quello che pensa em vez do 

correto Giulia dice sempre quello che pensa.   
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 No que diz respeito à frase 7, o objetivo era o de estimular o uso dos verbos 

dire/parlare e assim a interferência dos dois como português. Dois alunos 

usaram o verbo dire no lugar de parlare, na frase Il giornalista dice al 

microfono. Outro estudante usou o verbo essere, que, embora não seja o verbo 

que esperávamos, resulta correto na frase Il giornalista è al microfono. 

 Na frase 8 encontramos diversos erros de interferência que não eram os erros 

esperados. Entre eles: Gaia viene del suo viaggio a Belo Horizonte ou Gaia 

ritorna del suo viaggio, onde o verbo venire ou ritornare no contexto de 

movimento de um lugar para um outro seria acompanhado pela preposição da no 

lugar de di que resulta de uma interferência da preposição portuguesa de; a frase 

Gaia va del suo viaggio a Belo Horizonte se encontra uma vez e aqui podemos 

supor uma interferência intralingual do italiano, ou seja uma dificuldade 

intrínseca no uso dos verbos andare/venire com a dificuldade de concordância 

da preposição também neste caso. Existe um exemplo de erro de interferência de 

L1 na frase Gaia dice del suo viaggio a Belo Horizonte em vez de Gaia parla 

del suo viaggio a Belo Horizonte.No caso da frase 9 do exercício com lacunas 

vimos diferentes exemplos de erros. Se, por um lado, os informantes usaram 

corretamente o verbo dire no contexto, por outro, cometeram erros de ortografia, 

como nos exemplos: Il bambino dicce che ha sonno ou Il bambino dici che ha 

sonno: no primeiro exemplo poderia ser um erro de hipergeneralização das 

regras das geminadas no italiano e no segundo uma interferência da fonética do 

português no caso da vogal final e e, além disso, um erro de conjugação com o 

uso do verbo na segunda pessoa singular no lugar da terceira pessoa do presente 

indicativo. A frase Il bambino parla che ha sonno representa o tipo de 

interferência que a presente pesquisa estava procurando, o uso do verbo parlare 

como transitivo. Nos outros casos que vimos neste contexto, os informantes 

usaram outras formas para completar a frase como no caso de: Il bambino mio è 

quello che ha sonno ou Il bambino è che ha sonno. Os dois casos parecem 

decalques da forma enfática português dada por é que. 

 No que diz respeito à frase número 10, três pessoas a completaram com va (La 

professoressa va alla conferenza), o que não representa um erro embora o que 

esperávamos era o uso do verbo parlare; seis informantes usaram o verbo essere 
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(La professoressa è alla conferenza) que também não representa um erro. Duas 

frases deixam dúvidas sobre o tipo de interferência: La professoressa sente alla 

conferenza, onde faltaria um objeto direto pois o verbo sentire em italiano é 

transitivo e a frase La professoressa hai alla conferenza.  

 

O segundo exercício, de transformação do singular para o plural merece uma 

análise particular. Encontramos diversos erros:  

 

 13 informantes erraram a primeira transformação. Além de erros de 

concordância nominal como no caso de Le città grande, foram encontrados 

vários tipos de erros sobre os quais convém indagar mais. Um uso generalizado 

da formação do plural como nos exemplos que seguem: Le citte grandi (usado 

por 7 informantes); Le citté grandii (somente num caso); Le cittè grande; Degli 

cittè grandi. Caso não considerarmos neste momento os erros de concordância 

nominal, podemos ver que a transformação da palavra pode remeter para duas 

hipóteses: por um lado uma hipergeneralização da regra de formação do plural 

feminino em italiano, aplicada então ao plural irregular em questão; ou, por 

outro, uma menos provável interferência do francês la cité. 

 No que diz respeito à terceira frase proposta no exercício de transformação, dois 

informantes escreveram: Le ragazze inglese, cometendo um erro de 

concordância nominal que pode ser atribuído a uma dificuldade intrínseca na 

aquisição da estrutura do plural dos adjetivos femininos em italiano. Esta 

interferência intralingual torna-se mais forte se considerarmos o fato que o 

adjetivo neste caso tem no plural, masculino e  feminino, a mesma forma: 

inglesi. Um aluno mudou o género, transformando a frase desta maneira: I 

ragazzi inglesi. Um último aluno transformou a frase em: Degli ragazze inglesii. 

Neste caso podemos isolar diversos erros: por um lado, uma falta de aquisição 

das normas próprias do artigo italiano, por outro um erro de hipergeneralização e 

ortografia no adjetivo inglesii.  

 No caso da frase número 4, somente dois alunos erraram a forma do plural. Num 

caso deixando o adjetivo rosso na sua forma singular sem que concordasse com 

o plural I quaderni, no outro, a concordância nominal foi correta mas o uso do 
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artigo denuncia uma falta de aquisição das regras, resultando nesta combinação: 

Gli quaderni rossi.  

 No caso da combinação La lezione interessante vimos somente dois exemplos 

de erro. Por um lado a falta de concordância nominal, Le lezione interessante, 

que representa o tipo de erro que queríamos estimular; por outro o uso do artigo 

Degli, que como já foi dito representa uma falta de aquisição das regras próprias 

do artigo italiano.  

 Três informantes erraram a combinação do plural de Il televisore vecchio. Três 

pessoas cometeram um erro de ortografia e hipergeneralização escrevendo  

vecchii em vez de vecchi, num dos casos foi usado o artigo gli. Somente uma 

pessoa escreveu I televisori vecchio, não concordando o número do nome com o 

seu adjetivo.  

 

No que diz respeito à análise dos erros dos 11 alunos da disciplina de Italiano III 

da Fale:  

 

 Dois informantes erraram a primeira frase, completando o exercício desta 

maneira: Cosa fa in macchina? e Cosa ha in macchina?. Enquanto o 

primeiro destes exemplos, embora poderia resultar correto em italiano, 

resulta incompleto, o segundo aluno cometeu exatamente o erro que 

queríamos estimular no exercício demonstrando um transfer negativo do 

verbo haver na produção em italiano. Na disciplina de Italiano III, apesar da 

turma ser menor do que a de Italiano I, parece que a porcentagem de erros no 

primeira frase foi menor, provavelmente devido ao nível de proficiência 

mais alto dos alunos.  

 No caso da segunda frase do primeiro exercício, nenhum dos alunos errou 

propriamente a frase. De fato, todos os verbos que completaram o exercício 

neste exemplo têm um significado correto em italiano embora não pertençam 

às opções que se queria estimular. Dois alunos usaram o verbo essere, nas 

formas era e è sem a partícula ci e três alunos o verbo andare com Chi va 

alla festa?. No resto dos casos foi usado o verbo esserci.  
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 No caso da terceira frase vimos somente um erro e um exemplo de 

complemento da frase diferente daquele que queríamos. Um aluno 

completou a frase sem cometer erros gramaticais, Mario vuole una casa in 

montagna. Outro informante completou a frase colocando a construção c’è, a 

qual demonstra que, de fato, o aluno confundiu o uso dos verbos 

esserci/avere com base numa interferência da L1.  

 Na frase 4, os únicos exemplos de erros parecem ser as frases Finalmente 

oggi verrei i miei amici! e Finalmente oggi diventerò i miei amici!. O 

primeiro dos dois exemplos parece um decalque da forma do futuro simples 

do verbo português ver, verei. O verbo italiano vedere foi usado por outros 

estudantes na sua conjugação correta e não foi considerado erro neste caso. 

Nos outros exemplos encontrados, foram usados os seguintes verbos: 

rincontrerò/inviterei/incontrerò(x2)/incontrerei, nenhum destes exemplos 

representa um erro gramatical em italiano.  

 No que diz respeito à frase 5, vimos três casos peculiares. Um aluno 

completou a frase com ho visto; outro informante completou a frase com 

sono e consideramos este um exemplo de erro; o último informante, 

enquanto acertou o uso do verbo esserci errou a concordância verbal 

escrevendo: A Roma c’è molti monumenti famosi, por interferência do uso 

impessoal do verbo haver em português. 

 Na turma de Italiano III foi interessante o caso da frase número 6, em que 

somente um informante fez um erro ortográfico: Giulia dicce sempre quello 

che pensa. Não encontramos erros de uso dos verbos parlare/dire.  

 No caso da frase 7 um estudante cometeu um erro de inversão silábica 

completando a frase desta maneira: Il giornalista parvala al microfono. Dois 

informantes completaram com o verbo stare: Il giornalista sta al microfono, 

exemplo que não contamos como erro. E o último exemplo foi do aluno que 

escreveu: Il giornalista ha al microfono. No último exemplo podemos supor 

um uso errado do verbo avere, o qual, sendo transitivo, não precisaria da 

preposição a, então seria um tipo de interferência intralingual.  

 No caso da frase número 8 temos três exemplos de erro. O primeiro aluno 

escreveu: Gaia parli del suo viaggio a Belo Horizonte, o que denota uma 
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falta de conhecimento da conjugação do verbo parlare. No que diz respeito 

aos outros dois exemplos, o uso do verbo arrivare, neste caso arriva e è 

arrivata não concordam com a preposição del representando um erro típico 

de interferência do português na expressão do movimento em italiano. 

 No caso da última frase vimos o uso de verbos como stare, andare e 

arrivare, que não representa um erro embora procurássemos estimular o uso 

do verbo parlare. Alguns exemplos retirados do corpus são: La 

professoressa sta alla conferenza, La professoressa è stata alla conferenza, 

La professoressa è andata alla conferenza e La professoressa è arrivata alla 

conferenza. 

 

No caso do exercício de transformação do singular para o plural:  

 

 Dois informantes erraram a primeira frase escrevendo: Le città grande. O 

erro pode ser visto como um exemplo de aquisição incompleta das regras do 

plural irregular.  

 Um fenômeno parecido aconteceu no caso do aluno que escreveu: Il libri 

nuovo, neste caso além de uma falta de concordância entre o nome e o 

adjetivo vimos um uso errado do artigo singular no lugar da forma plural.  

 Um dos erros mais comuns, que encontramos também nos exercícios 

desenvolvidos por esta turma, é a falta de concordância nominal na dupla 

nome/adjetivo número 3. Quatro informantes neste caso escreveram: Le 

ragazze inglese.  

 Na transformação número 4 vimos o mesmo erro ocorrido na número 2: Il 

quaderni rosso, ou seja uma falta de concordância entre artigo, nome e 

adjetivo. A mesma coisa acontece na número 6 no caso de Il televisori 

vecchi ou I televisore vecchi. Por isso, parece oportuno colocar estes 

exemplos em conjunto.  

 No caso da número 5 encontramos dois tipos de erro: por um lado, três 

informantes não concordaram o adjetivo ao nome, cometendo exatamente o 

erro que queríamos provocar (ex.: Le lezioni interessante ou Le lezione 

interessante); por outro, embora o aluno em questão tenha acertado a 
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concordância nominal entre nome e adjetivo cometeu um erro ortográfico 

(ex.: Le lezzioni interessanti).  

 

Para analisar os erros dos alunos dos cursos de língua italiana do Cenex, vamos 

começar pelos 9 alunos do curso de nível A2.2:  

 Separamos cinco exemplos da primeira frase do exercício com lacunas. Em dois 

casos os alunos completaram a frase desta maneira: Cosa fai in macchina?. 

Embora este não seja o objetivo do exercício em questão, a frase resulta ser 

correta em italiano. Nos outros casos podemos isolar dois exemplos que, além 

de não completar a frase com o verbo esserci não são gramaticalmente corretos: 

Cosa è rotta in macchina? e Cosa ha rotto in macchina?, vemos como nos dois 

casos não existe uma concordância verbal correta. No último caso, Cosa è in 

macchina?, falta o uso da partícula ci. A frase correta segundo o nosso 

raciocínio seria Cosa c’è in macchina?. 

 No que diz respeito à segunda frase, separamos 8 exemplos de erros ou frases 

que não foram completadas com o verbo esserci. Dois alunos completaram a 

frase com o verbo essere na forma do presente è, o que poderia ser correto em 

italiano. Dois informantes completaram a frase como verbo andare na forma do 

presente va, que resulta correto também. Um aluno completou a frase com o 

verbo stare na forma do passato prossimo è stato, dois alunos completaram a 

frase com o presente sta. Embora todas estas formas sejam corretas 

gramaticalmente, o que se queria estimular nesta frase era o uso do verbo 

esserci, que resultaria na frase: Chi c’è alla festa?. Um aluno usou o verbo 

venire no futuro na terceira pessoa do plural, verranno. Neste caso o pronome 

Chi exigiria do verbo na terceira pessoa do singular, por isso este complemento 

resulta agramatical.  

 No que diz respeito à terceira frase do exercício com lacunas, somente três 

alunos não utilizaram o verbo avere, que era o verbo que esperávamos na 

elaboração do exercício. No primeiro caso em análise, o aluno demonstrou saber 

que o verbo abitare é intransitivo e, por isso usou a preposição in enquanto em 

outros exemplos encontrados no corpus, o verbo abitare foi usado como 

transitivo. O único caso de erro nesta frase é representado por: Mario c’è una 
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casa in montagna. Onde podemos supor um erro de interferência entre 

esserci/avere.   

 No caso da frase número 4, encontramos seis casos de desvio do complemento 

que estávamos esperando. Entre estes vimos três exemplos de frase correta em 

italiano: Finalmente oggi ho parlato con/ho visto/sono stata con i miei amici. 

Dois alunos completaram a frase com ho visto. Um aluno completou a frase com 

ho visti, o que denota uma falta de concordância verbal e uma interferência 

intralingual no sentido em que o aluno não parece ter um conhecimento 

completo das regras de concordância verbal dos particípios passados.    

 No caso da frase número 5 vimos um exemplo de erro ortográfico: A Roma ce 

sono molti monumenti famosi. Contudo, neste exemplo o aluno acertou o uso do 

verbo que queríamos incentivar. Um outro aluno cometeu um erro de 

interferência completando a frase com hanno.  

 Três informantes erraram a frase número 6 segundo a interferência que 

queríamos estimular: Giulia parla sempre quello che pensa. Uma porcentagem 

alta dos alunos, considerando que a turma era composta de 9 pessoas. 

 No caso da frase número 8, encontramos oito casos em que os informantes 

usaram verbos de movimento para completar a frase. Temos o verbo arrivare 

que foi usado quatro vezes: Gaia è arrivata/arriva del suo viaggio a Belo 

Horizonte. O verbo ritornare foi usado três vezes e podem-se encontrar erros de 

ortografia, além dos erros de concordância verbo/preposição e de gênero num 

caso: Gaia è ritornata/è ritornato/è retornata del suo viaggio a Belo Horizonte. 

O último informante analisado completou a frase desta maneira: Gaia è tornata 

del suo viaggio a Belo Horizonte. É interessante verificar como unicamente um 

informante acertou o uso do verbo neste contexto, completando a frase com o 

verbo parlare: Gaia ha parlato del suo viaggio a Belo Horizonte.  

 No caso da frase número 9, encontramos somente um exemplo de erro. Um 

aluno usou o verbo piangere seguido pelo pronome relativo che: Il bambino 

piange che ha sonno. Neste caso o che tem o valor causal próprio do perché, o 

uso do che polivalente é típico do italiano não estandardizado. É uma tendência 

generalizada a usar o che para introduzir frases causais, assim como 

consecutivas ou temporais.  



92 

 

 

No caso das transformações do singular para o plural, podemos afirmar que 

alguns erros são recorrentes em todas as turmas que participaram desta pesquisa:  

 No primeiro exemplo vimos a falta de concordância entre o número do nome e 

do adjetivo: Le città grande. Este erro foi cometido por seis alunos. Um aluno 

cometeu um erro que foi já apontado nas análises anteriores, ou seja um 

provável erro de interferência de uma outra língua ou um erro de 

hipergeneralização das regras de formação do plural feminino: Le citte grandi.  

 A segunda transformação deu espaço a muitos erros em todas as turmas. De 

fato, 5 alunos erraram a concordância nominal escrevendo: Le ragazze inglese.  

 O mesmo fenômeno de falta de concordância nominal encontra-se na quinta 

transformação. Três alunos escreveram: Le lezione interessante. E um aluno: Le 

lezioni interessante.  

 

Os alunos do curso de nível B1 do Cenex eram 6:  

 Quatro pessoas erraram a primeira frase; destas quatro, três alunos usaram o 

verbo fare, que não resulta necessariamente agramatical neste caso. Aqui vão os 

exemplos da primeira frase: Cosa fai/fa/hai fato in macchina?. Vemos como, no 

último exemplo o erro ortográfico é provavelmente causado por uma 

interferência fonética do português. De fato, os aprendizes de L1 portuguesa 

tendem a ter uma certa dificuldade em adquirir o uso correto das consoantes 

geminadas no italiano. No caso do último exemplo: Cosa hai in macchina?, o 

informante cometeu o erro que estávamos tentando de estimular, ou seja o erro 

de interferência entre os verbos esserci/avere.  

 No caso da segunda frase temos um exemplo de erro: Chi sono andato alla 

festa?. Neste exemplo falta a concordância entre o pronome chi e a conjugação 

do verbo andare, pois chi não poderia ser seguido pelo verbo na primeira pessoa 

do singular neste caso específico. Em três outros casos os informantes usaram o 

verbo andare: Chi vai alla festa? e, duas vezes, Chi va alla festa?. O pronome 

chi é um pronome invariável que pode ter um valor indefinido na principal e é 

acompanhado por verbos conjugados na terceira pessoa do singular, por isso, a 

conjugação na segunda pessoa do singular resulta agramatical. O último 
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exemplo de frase que separamos, Chi è alla festa?, podia ser considerada exata 

embora não use a partícula ci, cujo uso representava o objetivo primário deste 

exercício.  

 O único erro que encontramos no caso da frase 3 está no uso com valor 

transitivo do verbo abitare, erro que já foi encontrado no exemplo de um 

estudante da disciplina de Italiano I e que nos faz pensar num erro de 

interferência do português.  

 No caso da frase número 5 encontramos diversos erros relativos à interferência 

dos verbos avere/esserci: A Roma hai/hanno molti monumenti famosi. No caso 

do aluno que completou a frase com hai podemos supor uma interferência dupla, 

a que já foi citada entre os verbos esserci/avere e uma provável interferência do 

espanhol hay, considerando o fato que o espanhol foi apontada pela maioria dos 

estudantes da pesquisa como língua estudada para além do italiano.  

 Dois alunos cometeram o erro de interferência dos verbos parlare/dire que 

estávamos esperando, completando a frase assim: Giulia parla sempre quello 

che pensa. 

 No caso da frase número 8 encontramos dois erros: Gaia per del suo viaggio a 

Belo Horizonte, frase que resulta incompleta; e Gaia è arrivata del suo viaggio a 

Belo Horizonte, frase que reproduz um erro de concordância verbo/preposição 

que já tivemos a oportunidade de analisar.  

 No que diz respeito à frase número 10, encontramos diversos erros. Um aluno 

completou a frase com o verbo andare conjugado na primeira pessoa singular, 

enquanto o sujeito exigia a terceira pessoa: La professoressa sono andata. Neste 

contexto trata-se de um tipo de aquisição incompleta das regras da conjugação 

verbal dos verbos italianos. Dois alunos completaram a frase com um decalque 

do português: La professoressa discorsa alla conferenza. O uso correto da 

conjugação do verbo andare não foi contemplado como erro.  

 

Nos exercícios de transformação convém apontar para alguns erros recorrentes:  

 No primeiro caso, três alunos falharam na concordância nominal: Le città 

grande. Um aluno escreveu Le cittè grandi.  
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 Na terceira transformação três informantes não concordaram o número do nome 

com o do adjetivo, resultando no erro que já foi visto: Le ragazze inglese.  

 A mesma coisa acontece na quinta transformação que resultou nos erros: Le 

lezioni interessante e Le lezione interessante. 

 

Finalmente, analisaremos os erros da turma do curso de nível B2 do Cenex, 

composta por 8 alunos, partindo sempre pelo exercício com lacunas:  

 Três alunos completaram a primeira frase com o verbo avere: Cosa hai in 

macchina?. Como já foi dito, este pode representar um erro de interferência com 

a L1, assim como uma dificuldade intrínseca da língua de chegada na aquisição 

dos verbos esserci/avere ou ainda uma interferência do espanhol hay. Além 

destas considerações vale a pena dizer que a frase, em si, não resulta agramatical 

em italiano.  

 No que diz respeito à segunda frase, entre os sete desvios que foram 

encontrados, somente um representa um erro de interferência da L1: Chi ha alla 

festa?. No caso específico o verbo avere foi usado no lugar de esserci. Em 

quatro casos os informantes usaram o verbo andare que resulta em frases 

corretas: Chi andrà/va alla festa?. Um outro caso de frase que não correspondeu 

ao que queríamos estimular, mas é gramatical é o caso do uso do verbo essere 

sem partícula ci. 

 O caso da frase número 4 é peculiar. Muitos informantes escolheram como 

complemento o verbo vedere: Finalmente oggi ho visto/vedrò i miei amici!. 

Neste caso a frase resulta gramatical. Porém, em dois casos os informantes 

completaram a frase com o verbo guardo, perdendo uma gradação de significado 

que poderia ser paralela ao português ver/olhar. Dois informantes usaram o 

verbo trovare. Num caso destes encontra-se na frase um erro ortográfico que 

poderia derivar de uma hipergeneralização na construção da conjugação do 

verbo italiano trovare: Finalmente oggi trovarò i miei amici!. Neste caso o aluno 

manteve radical do verbo, adicionando uma vogal temática utilizável na 

conjugação de um verbo em -ar. Podemos considerar este exemplo como um 

possível transfer do português, no qual a formação do futuro faz-se a partir do 
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infinitivo sem modificações . Os últimos dois casos de complemento com o 

verbo incontrare na forma incontrerò resultam ser corretos. 

 A frase número 5 também criou diversas dificuldades nas várias turmas 

envolvidas na pesquisa. Neste caso encontramos dois erros de interferência: A 

Roma hai/hanno molti monumenti famosi. E um erro devido à falta de 

concordância verbal: A Roma c’è molti monumenti famosi. Neste caso, embora o 

aluno tenha utilizado o verbo correto, a frase resulta agramatical.  

 A frase número 6 resultou em três erros de interferência entre parlare e dire, 

com o uso do verbo parlare como transitivo: Giulia parla sempre quello che 

pensa. 

 No que diz respeito à frase número 8, há uma falta de concordância verbal entre 

sujeito na terceira pessoa singular e verbo na primeira: Gaia ho raccontato del 

suo viaggio a Belo Horizonte. E dois exemplos de erro ortográfico 

provavelmente devido a uma dificuldade fonética dos falantes nativos de 

português em reproduzir as geminadas: Gaia raconta del suo viaggio a Belo 

Horizonte. 

 Na frase número 9 encontramos dois exemplos de um erro que já foi indagado 

anteriormente, ou seja o uso do verbo sembrare: Il bambino sembra che ha 

sonno. Contudo, o erro que nos interessa mais é o uso do verbo parlare no lugar 

de dire (exatamente a interferência que se queria provocar): Il bambino parla 

che ha sonno.  

 

Analisando as transformações do singular para o plural:  

 Verificamos uma vez mais que a frase número 1 foi a que apresentou mais 

criticidades para os alunos. Em dois casos encontramos dois diferentes tipos de 

erro: Le città grande e Le citte grandi.  

 A número 3 também em dois casos apresenta uma falta de concordância 

nominal: Le ragazze inglese. Assim como a número 5, no único caso de erro que 

encontramos nesta turma: Le lezione interessante.  
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Gráfico 8 - Número de erros nos exercícios com lacunas. 

 

 

Gráfico 9 - Número dos erros nos exercícios de transformação do singular para o 

plural. 
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III.6 Considerações finais 

  

 Com base na análise dos erros aqui desenvolvida, convém adicionar algumas 

considerações sobre os resultados da pesquisa. Primeiramente, vimos como a 

interferência do português sobre a língua-alvo foi determinante. Isto resulta mais 

evidente nos exercícios com lacunas do que nas composições. De fato, uma 

consideração interessante consiste na questão que as outras línguas já faladas e 

estudadas pelos alunos têm uma interferência maior nas redações da interferência da L1. 

 Podemos explicar este fenômeno considerando o fato que nas redações o aluno 

era mais livre na escolha do vocabulário e pode ser que isso o tenha levado a recorrer a 

estratégias de compensação como o uso de empréstimos de outras línguas conhecidas. 

Por outro lado, o exercício com lacunas apresentou na maioria dos casos erros 

correspondentes aos objetivos da presente pesquisa. Isto nos faz pensar que a questão a 

interferência da L1 na língua-alvo tem uma certa importância apesar do nível de 

aprendizagem do aluno.  

 Foi possível observar um uso extenso de verbos que, embora corretos em alguns 

casos no contexto da frase proposta, não encontravam as nossas expectativas. Contudo, 

encontramos diversos erros de interferência nos casos que foram isolados dos verbos 

esserci/avere, como nas primeiras duas frases do exercício com lacunas. Conseguimos 

calcular uma porcentagem dos erros cometidos nos exercícios com lacunas e parece 

claro que, quando o estudante é levado a utilizar determinados verbos os erros de 

interferência do português sobre o italiano têm uma frequência muito maior.  
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Gráfico 10-Porcentagem de erros por frase 

  

No caso das transformações do singular para o plural, podemos apontar para o 

fato que, se por um lado a interferência pode ser intralingual, por outro existe uma 

dificuldade intrínseca dos falantes nativos de português em aprender as regras do plural 

do italiano. Isto resulta claro sobretudo no caso das palavras irregulares como città, por 

exemplo. 

 

Gráfico 11-Porcentagem erros nas transformações do singular para o 

plural  
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para chegar a uma aprendizagem mais eficaz da língua-alvo.  
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3, 11%

NÚMEROS DE ERROS DE 
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Conclusão 

 

 

Este trabalho buscou analisar o impacto da Língua materna dos estudantes do 

italiano no contexto da universidade brasileira. A análise que desenvolvemos foi 

conduzida à luz das teorias próprias da Análise Contrastiva e da Análise dos Erros. Com 

tal objetivo, foi necessário estudar em pormenores o material autêntico coletado em 

junho 2017 na Universidade Federal de Minas Gerais.  

Considerando a Análise Contrastiva no seu complexo, tentamos tratar o assunto 

tendo em conta das criticidades próprias desse tipo de abordagem. Por mais que seja um 

meio eficaz para ter uma melhor aprendizagem linguística, não pode ser considerada 

uma solução unívoca para o aperfeiçoamento da mesma. Por isso, é preciso considerar 

este tipo de análise como necessária dentro de um esquema de ensino que considere 

diferentes fatores, aos quais deve pertencer o ensino formal da língua de chegada 

Porém, entre os vários fatores que consideramos na nossa pesquisa, um dos mais 

importantes foi a centralidade do aluno. O aluno é, de fato, o ator principal da 

aprendizagem linguística e por isso resultou necessário considerar o seu processo dentro 

do contexto global da sua bagagem cultural e linguística.  

A hipótese da qual partimos foi justamente ligada à influência da L1 e de todas 

as línguas dominadas pelo aluno na aprendizagem do italiano. Além disso, o que 

conduziu a elaboração do material autêntico, que veio a representar o ponto de partida 

da pesquisa, foi a ideia de que através da Análise dos Erros se possa chegar a isolar os 

mais recorrentes. A separação dos erros recorrentes faz com que se elabore uma 

estratégia didática que considere as dificuldades intrínsecas da aprendizagem  de uma 

língua estrangeira à luz da interferência da L1.  

Convém apontar aqui que, especialmente no trabalho de elaboração prévia do 

material que depois foi proposto aos informantes, a interferência da L1 teve uma 

consideração maior do que a das outras línguas. Contudo, à luz da análise final dos 

exercícios com lacunas, das composições e do perfil dos informantes, a consideração 

das outras línguas dominadas pelos informantes ajudou na tarefa de compreender a 

origem de erros não explicáveis com a teoria do transfer negativo da L1. Os tipos de 

interferências, analisados detalhadamente na teoria, frequentemente são entrelaçados 
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pois resulta difícil definir os limites de um tipo de transfer. As diferentes categorias de 

interferência colaboram na produção de um determinado erro.   

Como foi ressaltado no capítulo dedicado ao perfil dos informantes, no que diz 

respeito às outras línguas estudadas, vimos uma porcentagem muito grande de pessoas 

que estudaram inglês e espanhol. No caso do inglês 79% dos estudantes dos cursos do 

Cenex tem um certo grau de conhecimento da língua, porcentagem que, no caso dos 

alunos das disciplinas de Italiano I e III, desce a 65%. No caso dos alunos de Italiano I e 

III, 4% dos informantes estudaram francês e 4% espanhol. Entre os estudantes do Cenex 

11% dos informantes estudaram espanhol e 9% francês. Estas porcentagens nos ajudam 

a definir a origem da interferência de outras línguas. Uma questão interessante está no 

fato que, embora o inglês seja a língua estudada pela grande maioria dos informantes, a 

maioria dos erros foram cometidos com base num tranfer negativo do espanhol ou do 

francês.  

Começando pelos erros de interferência com o espanhol, vimos diversos 

exemplos nas composições e nos exercícios com lacunas. Os erros, já listados no 

capítulo anterior, são devidos ao transfer negativo de uma língua que além de ser 

estudada com frequência no contexto brasileiro, pode ser uma língua com a qual os 

informantes tenham um certo contato devido à proximidade de países hispanófonos. Já 

tivemos a oportunidade de apontar para o papel de Língua Franca do espanhol na 

América Latina. A interferência do francês também se encontra mais nas redações do 

que nos exercícios com lacunas, num caso junta àquela da L1, no exemplo presente no 

capítulo anterior Fa quatre anni.  

Enquanto as interferências das duas línguas citadas foram mais marcantes no 

vocabulário, vimos como as interferências do português se encontraram em diversos 

aspectos da produção dos informantes: na construção das frases, no vocabulário e no 

uso dos verbos. No que diz respeito à estrutura das frases vimos o uso extensivo nas 

redações de decalques de construções portuguesas como o para+infinitivo ou o 

ir+infinitivo.  

Reparamos que o uso das preposições também representa um aspecto crítico da 

aprendizagem do italiano para falantes nativos de português. No caso de verbos de 

movimento, o uso mais comum foi o da preposição di, que como foi analisado, não 

chega a ter a mesma função do que a preposição portuguesa de. Convém apontar 
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também para a questão da repetição dos artigos, mesmo quando não resulta 

indispensável.   

Antes de analisar outros fatores convém lembrar do uso de estratégias de 

compensação da falta de vocabulário na Língua Target com o uso de palavras próprias 

do português. Além disso, na nossa análise foram encontrados vários erros de 

hipergeneralização das regras do italiano, como por exemplo no uso das duplas (dicce) 

ou na formação do particípio passado de alguns verbos (nasciuta).  

Outro fator que vale a pena lembrar ao considerarmos a proficiência dos alunos 

das turmas que participaram da pesquisa está no uso de verbos que não eram os que 

foram pensados como complementos das frases, mas que resultavam corretos da mesma 

maneira. Enquanto um uso correto de verbos diferentes nos dá uma noção da extensão 

do vocabulário dos informantes e da capacidade pragmática deles na Língua Target, em 

alguns casos os verbos utilizados resultaram corretos embora representassem erros de 

interferência da L1. Por isso, no primeiro caso não contamos o erro e no segundo o erro 

entrou na estatística da turma.  

Um dos elementos mais críticos foi o uso de dois grupos de verbos: parlare/dire, 

esserci/avere. A ideia inicial da pesquisa era a de elaborar exercícios que levassem os 

informantes a usar verbos que em italiano seriam intransitivos, como parlare, como 

transitivos. O caso de parlare/dire é peculiar enquanto o transfer negativo é muito 

comum. Isso é devido ao fato que no português brasileiro os dois verbos falar/dizer têm 

significados correspondentes. O intuito era então o de verificar a porcentagem de erros 

neste sentido e incentivar a aplicação de exercícios que se focassem sobre essas duplas 

de verbos. Os resultados foram indicativos desta tendência, sobretudo no caso dos 

exercícios com lacunas que foram elaborados com este objetivo específico.  

No caso da dupla esserci/avere, além de provocar um tipo de erro de 

interferência muito comum nos falantes nativos de português, poderíamos considerar 

que os erros sejam causados por um tipo de interferência intralingual, ou seja uma 

dificuldade intrínseca da L1. Neste caso também a porcentagem dos erros demonstrou a 

tese da existência de interferência dos verbos portugueses haver/ter que seriam 

traduzíveis com o verbo italiano avere, tendo em português a mesma função do verbo 

esserci. Os erros mais comuns neste sentido, para além do uso do verbo avere no lugar 
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de esserci foram constituídos pelo uso do verbo sem a partícula ci, a qual transmite a 

mesma ideia dos verbos ter/haver.  

Considerando a questão do uso dos verbos transitivos/intransitivos, vimos como 

o verbo abitare foi usado como transitivo segundo um decalque da L1. Além disso, a 

concordância verbal representou um desafio para diversos informantes. Neste caso 

podemos supor que houve uma influência do hábito a uma conjugação simplificada no 

português brasileiro que levou a um uso extensivo da terceira pessoa singular dos 

verbos em contextos onde não resultava correta.   

O resultado mais interessante da pesquisa está no fato que, considerando os 

dados estudados e as porcentagens de erros, as frases nas quais existem mais erros são a 

primeira do primeiro grupo (focado em esserci/avere) e a primeira do segundo grupo de 

frases (parlare/dire). No que diz respeito às outras frases, foram usados outros verbos 

que resultaram corretos na maioria dos casos.  

Participaram da pesquisa diferentes alunos de vários níveis de proficiência, a 

partir do nível básico segundo o QECRL (nível A2) até chegar a um nível intermediário 

avançado (nível B2). No caso das disciplinas da Fale assim como nos cursos livres de 

língua do Cenex, verificamos como alguns tipos de erro tendem a se fossilizar apesar 

dos anos de estudo da Língua Target e das influências de outros idiomas dominados 

pelo informante. Isso demonstra que resulta necessário ter em conta a Língua materna 

do aluno, sobretudo nas primeiras fases de estudo da Língua estrangeira.  

No caso específico da nossa pesquisa escolhemos nos concentrar sobre 

determinados erros embora as possibilidades de transfer negativo do português para o 

italiano nos poderiam dar mais temas de reflexão. Podemos considerar confirmada a 

nossa tese segundo a qual o foco sobre exercícios determinados ajudaria a tornar mais 

eficaz a aprendizagem do italiano por alunos brasileiros, pois o número e o tipo de erros 

presente nos demonstra que apesar do nível de proficiência os grupos principais de erros 

estudados (parlare/dire; esserci/avere) tendem a se repetir, assim como a dificuldade na 

concordância de verbos e preposições.  

Conseguimos detectar diferenças fundamentais em termos de motivação e idade 

entre os estudantes do Centro de Extensão (Cenex) e os da Faculdade de Letras (Fale). 

Além disso, em termos gerais as outras línguas estudadas e faladas pelos informantes 

foram usadas como elemento de avaliação adicional dos erros presentes nas redações e 
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nos exercícios com lacunas. Línguas como o espanhol e o inglês que resultaram ser as 

mais estudadas pelos alunos entrevistados constituíram a causa principal de erros de 

interferência para além do transfer da L1.  

O que reparamos foi que os erros de interferência da L1 se encontram com mais 

frequência nos exercícios com lacunas, enquanto nas composições os erros parecem ser 

causados, com mais probabilidade, por um transfer negativo de outras línguas 

dominadas pelos estudantes. Além do transfer negativo de outras línguas, reparamos 

que uma parte significativa dos erros depende de uma dificuldade intrínseca na 

aquisição das estruturas da língua de chegada, no caso o italiano. Esta dificuldade 

intrínseca é a chamada interferência intralingual, segundo a definição de Selinker.  

Partimos da tese que, de fato, os erros de interferência da L1 representam um 

elemento que precisa ser estudado no contexto da aquisição/aprendizagem e do ensino 

de línguas afins. Não obstante conseguimos confirmar nossa tese através da análise do 

nosso corpus, os dados coletados representam uma pequena amostra do problema da 

aquisição do italiano por alunos brasileiros e não deixam de apresentar criticidades. 

Contudo, indagando os elementos fundamentais da análise contrastiva resultará claro o 

contributo da mesma ao aperfeiçoamento do ensino do italiano como língua estrangeira 

em contexto brasileiro.  

Estes poderiam representar pontos de partida para uma reflexão mais ampla 

sobre os elementos de contraste e proximidade entre as duas línguas em análise. Um 

corpus extenso como o nosso permitiria, de fato, outras análises que não foi possível 

desenvolver inteiramente no nosso trabalho. Porém, a coleta deste tipo de material nos 

deu diversas pistas de reflexão que seria interessante indagar em estudos futuros.  
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APÊNDICE V-EXERCÍCIOS COM LACUNAS E COMPOSIÇÕES 

ITALIANO III 

 











































APÊNDICE VI-CENEX A2.2-B1-B2 
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