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Descrição (Caracterização Básica do Projeto):

Objeto de estudo/investigação: Esta pesquisa tem por objeto a descrição da interlíngua de alunos
brasileiros  aprendizes  da  língua  espanhola  quanto  ao  emprego  das  estruturas  linguísticas  e  dos
marcadores  discursivos  em  textos  escritos  e  orais,  a  partir  do  inventário  elaborado  por  Martín
Zorraquino e Portolés (1999).

Objetivos  da  pesquisa: Procura-se,  com  esta  pesquisa,  estudar  e  analisar  os  elementos  que
constituem  a  interlíngua  de  alunos  brasileiros  quanto  às  estruturas  linguísticas  e  os  marcadores
discursivos em textos escritos e orais da língua española; determinar as estratégias que empregam os
alunos  para  utilizar  estas  estruturas  e  estes  elementos  discursivos;  elaborar  propostas  práticas  e
teóricas que auxiliem na formação linguística e discursiva dos alunos, tornado-os aprendizes mais
competentes.

Problematização/Justificativa do tema: Entende-se por interlíngua o sistema linguístico do aluno de
uma segunda língua ou língua estrangeira em cada um dos estados sucessivos de adquisição pelos
que atravessa em seu processo de aprendizagem. No paradigma da interlíngua, um dos objetivos é
caracterizar o sistema linguístico que emprega o aprendiz, através de estudo empírico da produção
global. Tomando como base teórica a análise da interlíngua de alunos brasileiros aprendizes da língua
espanhola, buscaremos com esta pesquisa respostas para as seguintes perguntas: quais estruturas
linguísticas e discursivas (marcadores discursivos) se vêm afetados na produção escrita e/ou oral dos
alunos?  Quais  estruturas  são  causadas  por  interferência  da  língua  materna  dos  alunos?  Que
dificuldades possuem os alunos quanto ao reconhecimento e uso das estruturas da segunda língua
que está estudando?

Aspectos teóricos e metodológicos: O paradigma da interlíngua supõe, basicamente,  analisar  e
descrever a língua do aprendiz de uma segunda língua, na qual a descrição constitui a análise do
processo  psicológico  da  aprendizagem de  uma  segunda  língua,  dos  processos  psicológicos  que
permitem o desenvolvimento da interlíngua, cujos objetivos resultam da análise de erros desde uma
perspectiva  mais  tolerante  quanto  ao  tratamento  dos  erros  cometidos  pelos  aprendizes.  Nossa
pesquisa é de cunho dedutivo, e caracteriza-se por ser descritiva e qualitativa. Com o intuito de lograr
os  objetivos  descritos,  elegemos  os  critérios  gramatical  e  pragmático-comunicativo.  No  critério
pragmático-comunicativo  analisaremos  o  emprego  dos  marcadores  discursivos.  Levaremos  em
consideração a descrição e definição elaborada por Martín Zorraquino e Portolés (1999).

Repercussões/Possíveis  Aplicações  e  Impactos: Sabemos  que  devido  a  semelhança  entre  o
português e o espanhol, os alunos brasileiros são considerados “falsos principiantes” e ao reconhecer
a proximidade tipológica existente entre ambos os idiomas, a empregam como recurso. Ao traçarmos o
perfil  interlinguístico  dos  alunos  brasileiros  aprendizes  do  espanhol,  podemos  verificar  quais  as
principais  dificuldades  que  possuem  quanto  ao  uso  da  língua  espanhola  em  suas  estruturas
linguísticas e discursivas e,  dessa forma, contribuir  com docentes e discentes que se dedicam ao
ensino  e  aprendizagem da  língua  espanhola,  pois  através  das  análises  e  resultados  obtidos,  os
professores  poderão  planejar  suas  aulas  e  elaborar  material  didático  específico,  levando  em
consideração as deficiências dos alunos.
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