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RESUMO 

 

 

Como ensinar uma língua estrangeira? O quê ensinar? Essas são algumas das inúmeras 

perguntas que inquietam o professor ao iniciar o ano letivo e quando está diante de turmas 

novas para o ensino de língua estrangeira na educação básica. Referimo-nos aqui ao 

professor de Língua Espanhola com licenciatura específica. Porém, o que é certo ensinar? O 

contrário de errado? E o erro, o que é mesmo? Não nos importamos em defini-lo, mas 

almejamos utilizá-lo. Contudo, há que se objetivar, para que se encontre o caminho para 

solução de “deficiências” no ensino de Língua Estrangeira, na instituição de ensino em que 

estamos inseridos. O objetivo deste trabalho é demonstrar que o ensino da língua espanhola 

por meio dos gêneros discursivos, visualizando o erro como ferramenta didática sob a 

concepção de linguagem sócio-histórica, pode desenvolver, no ensino de Espanhol como 

Língua Estrangeira- ELE, um caminho para aprendizagem efetiva da língua. Partimos da 

visão do erro como elemento positivo já direcionado por Corder (1967); do dialogismo e 

dos gêneros discursivos de Bakhtin (1997, 2010) e da visão sócio-histórica de Vygotsky 

(1993, 1991) para o desenvolvimento das aulas de língua espanhola onde foi desenvolvida a 

pesquisa, ou seja, a sala de aula. Trata-se de uma pesquisa ação qualitativa de cunho 

etnográfico, em que pesquisador/professor e sujeitos se fundem no campo da investigação. 

A coleta de dados foi feita no período de realização da pesquisa, desenvolvida durante duas 

unidades letivas do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães, numa turma de segunda 

série do Ensino Médio. Para a coleta de dados foram utilizados três instrumentos: dois 

questionários com perguntas subjetivas e uma produção textual. O I questionário foi 

aplicado no primeiro contato da professora pesquisadora com os sujeitos de pesquisa, e o 

segundo instrumento, o questionário II, na última atuação com os sujeitos enquanto 

professora e pesquisadora, o último instrumento, a composição, foi coletado no decorrer do 

período de pesquisa. Esse último instrumento, a produção textual por meio do qual os 

sujeitos de pesquisa demonstraram que é possível se expor à aprendizagem sem o medo do 

erro. Os resultados foram analisados qualitativamente, descritos e discutidos à luz do 

referencial teórico que norteou o trabalho.   

 

Palavras-chave: Língua espanhola. Ensino-aprendizagem. Gêneros discursivos. Avaliação. 

Erro. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

How to teach a foreign language? What do we have to teach? These are some questions that 

teachers ask when the new year begins and when he faces new classes of foreign language in 

the basic education. These considerations are about the spanish teacher specifically. But what 

is consider correct to teach?the opposite of wrong? And, what is mistake? We don´t mind 

about the definion of mistake, but we have to use it. But, the point is to find the way to 

resolve the "problems" in the teaching of a foreign language in the institution that we belong. 

The goal of this research is to show the teaching of spanish using the discursive genders 

viewing the mistake as a didatic instrument by the conception of a social-historic language 

can develop in the teaching of spanish as a target language is a way for the effective learning 

 of the language. The positive view of mistake started with Corder (1967), the dialogism and 

 discursive genders in Baktin (2006, 2010) and the social historic view from Vygostic (1991, 

1993) for the development of spanish classes where the research was developed, it means, in 

classroom. It´s an action researh, qualitative, etnografic, where the teacher/researcher and the 

subjects become one in the investigation. The colect of dates was done in Colégio Modelo 

Luís Eduardo Magalhães, during two unities, in a class of second year of high school. To 

collect the dates was used three instruments: two questionaires with subject questions and a 

composition. The questionaire I was answered in the first contact of the researcher teacher 

with the class and the second in the last contact. The last instrument, the composition, showed 

that it´s to be exposed to the learning without the fear of make a mistake. The results were 

analised qualitatevely, by the discussion of the material that guied this research. 

 

Key words: Spanish. Teaching/learning. Discursive genders. Avaliation. Mistake. 
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A INQUIETUDE 

 

 

O que me motivou a optar pela temática O erro para além de Corder: uma abordagem 

de ensino de língua espanhola dialogando com os gêneros discursivos, está, de alguma forma, 

relacionado a meu próprio percurso como aprendiz de língua espanhola. Foi longo e difícil o 

trajeto, e ainda continuo aprendendo e, cometendo erros. Sim, cometo-os e hoje os vejo, 

nitidamente, como um processo natural. Como falante nativa de língua portuguesa sigo 

praticando erros e tendo dúvidas em minha língua materna. Isso também ocorre com a língua 

estrangeira, pois se trata de aprendizagem de língua, a qual nunca tem fim, pois se constrói dia 

após dia. Assim é a linguagem; ela não foge a essa regra, ela está em constante mudança, está 

sempre em construção. Por isso, o erro sempre está presente no aprendizado. 

Na minha experiência como professora de língua estrangeira há quinze anos no Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e também na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

(UESB), bem como minha vida estudantil, na condição de discente, pude observar e ainda 

observo a arbitrariedade que ocorre em sala de aula quando se põe em pauta o erro. No meu 

caso, como trabalho com línguas e fui e sou estudante da área de letras, restrinjo-me aqui, ao 

que se costuma chamar de erro linguístico. Há outras conotações, mas, vou restringir-me ao 

que diz Blanco Picado (2002) que o erro é sempre uma transgressão, ou uso incorreto de uma 

determinada norma que pode ser linguística, mas, também, cultural. 

Pelas observações feitas no dia a dia, na minha ação pedagógica, tenho percebido que 

o erro, no processo de aquisição de uma língua estrangeira, pode favorecer o seu aprendizado. 

No cotidiano da minha sala de aula, também tenho percebido que o erro pode ser um forte 

aliado no processo de ensino aprendizagem, se for bem discutido e analisado. Tendo tudo isso 

em mente, esta pesquisa tem os seguintes objetivos: 

 

 Discutir o significado do erro para aquisição de uma língua estrangeira, à luz 

do referencial teórico estabelecido para nortear a pesquisa; 

 Esclarecer que quaisquer erros cometidos pelos alunos no processo de 

aprendizagem da Língua Espanhola são pontos de apoio para correção de seus 

trabalhos nas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE); 

 Estabelecer um novo olhar para os erros cometidos por discentes no processo 

de aprendizagem de Língua Espanhola e, quiçá, promovê-los a instrumentos 

didáticos no ensino-aprendizagem de Espanhol como Língua Estrangeira.  

 Apresentar proposta elaborada, a partir do referencial teórico estudado, aos 
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professores da escola campo da pesquisa, para que possam refletir sobre as 

situações de erro na sala de aula e, assim, possam compreendê-las como 

necessárias para a construção do conhecimento em língua estrangeira. 

 

Parto do pressuposto de que a língua, enquanto elemento de interação social, é ajustada 

à diversidade de gêneros discursivos e adequada aos inúmeros contextos de comunicação, cuja 

enunciação é demarcada pelo usuário da língua.  

Tendo como referência maior a própria existência, que se configura através das 

adversidades no percurso do homem enquanto ser pensante e falante, percebo que há 

possibilidades de grandes avanços na aprendizagem de uma língua estrangeira, a partir do 

que, por muito tempo, foi considerado empecilho para uma aprendizagem efetiva: o  erro de 

linguagem.  

 A necessidade de um ensino que propicie aos aprendizes a percepção de que se 

aprende também errando, se faz necessário no cotidiano escolar. Segundo as ideias apontadas 

pela “Análise de Erros”, teoria desenvolvida por Corder (1967) e ratificada por autores como 

Durão (1999, 2004), Blanco Picado (2002), Sansoles (1995, 1997), Moita Lopes (2002), 

Gargallo (1990), Bosols Muñoz (2005), dentre outros, muitos dos erros cometidos por 

estudantes refletem estratégias universais de aprendizagem.  

Vale destacar que a proposta ora apresentada tem como principal meta refletir que no 

erro encontra-se um valioso caminho para a aprendizagem da língua espanhola. Ao se 

entender as falhas aqui denominadas de erro como tentativas de acertos e elemento de 

empoderamento, será possível perceber que o aprendiz se lançará com mais segurança ao 

alcance do seu objetivo, o de efetivar a aprendizagem da língua meta, porque verá em seus 

erros não mais uma peso, um delito do qual deve se envergonhar, mas um aliado que o fará 

caminhar em busca de atingir seu alvo, ou seja, os acertos. 

É bom lembrar que no processo de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira o 

aluno tende a cometer erros. Isso, para alguns educadores, representa apenas pequenas falhas 

ou desvios irrelevantes; para outros, porém, o erro significa um grave delito. Seja no 

desenvolvimento das habilidades como ouvir, falar, ler e escrever, no âmbito gramatical, 

semântico, fonético-fonológico ou cultural, o erro, como já mencionado anteriormente, deve 

fazer parte do processo de aprendizagem, visto que o domínio de uma língua estrangeira 

nunca está absolutamente consolidado.  

O domínio de uma língua estrangeira se dá a cada dia, principalmente quando acontece 

por meio de um processo de reflexão acerca das relações estabelecidas para o seu 
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aprendizado. Vale salientar que dificilmente alguém detém absoluto domínio de uma língua 

estrangeira, sem ter cometido uma série de erros durante a fase de seu aprendizado. 

Esta pesquisa não possui o intento de ser a panaceia do ensino de Espanhol como 

Língua Estrangeira (ELE), mas pretende dar contribuição aos professores, pesquisadores, 

alunos e simpatizantes do processo ensino-aprendizagem de ELE, para que percebam, nesse 

caminho, que podem se empoderar de suas buscas pelo conhecimento e, por conseguinte, por 

suas práticas enquanto homens e mulheres que dialogam e ouvem a multiplicidade de vozes 

que formam seu acervo de vida.  

Com este trabalho, portanto, desejo a promoção do erro de antagonista à protagonista 

na sala de aula. Ressalto, ainda, que meu intuito não está relacionado a estabelecer 

taxionomias de erros dos aprendizes brasileiros de espanhol como Língua Estrangeira, visto 

que, no que tange às pesquisas taxionômicas nessa área, já foram muito bem contempladas 

por vários pesquisadores como Durão (2004, 2007), Sansoles (1995), entre outros.  

O maior objetivo desta pesquisa é demonstrar que quaisquer erros produzidos pelos 

discentes em seu processo de aprendizagem, quando bem discutidos, evidenciarão o caminho 

que eles devem trilhar, ou seja, o erro o fará buscar o acerto, fazendo-o efetivar a 

aprendizagem.  

Com esta pesquisa ressalto que a aprendizagem ocorre também por meio dos erros, 

especificamente a escrita em língua espanhola, já que meu tempo de pesquisa não me permite, 

neste momento, trabalhar as quatro habilidades linguísticas com o intuito de análise. Será 

enfatizada a escrita numa turma de segunda série de Ensino Médio do Colégio Modelo Luis 

Eduardo Magalhães, em Vitória da Conquista - Bahia. 

Trata-se de uma Pesquisa Ação, Qualitativa, com abordagem etnográfica, visto que o 

pesquisador e o professor fundir-se-ão. A pesquisadora assume a postura, também, de 

professora durante duas unidades na escola-campo da pesquisa, desenvolvendo atividades 

mediante sua concepção de linguagem que tendem para o pensamento Bakhtiniano e de 

Vygotsky, ou seja, a pesquisadora/professora terá como metodologia de ensino da língua 

espanhola um trabalho por meio dos gêneros discursivos dentro da perspectiva de Bakhtin 

(1997, 2010), convergindo com a percepção de linguagem de Vygotsky (1991, 1993).  

Cabe esclarecer que as atividades de ensino desenvolvidas no período de pesquisa 

estão fundamentadas no conceito de gêneros discursivos concretos trazidos por Bakhtin. Esses 

gêneros devem ter circulação no ambiente sócio-histórico dos aprendizes. O erro, desde o 

início dos trabalhos, será um aliado para a aquisição da língua que se deseja aprender, por isso 

deve-se deixar os alunos/sujeitos de pesquisa se lançarem à aprendizagem sem receio de 
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cometer erros, pois, por meio desses, ocorrerá o avanço. 

A pesquisadora/professora suscita os sujeitos da pesquisa a eliminarem o medo do erro 

em suas aulas, lembrando-lhes fatos do cotidiano em que a aprendizagem ocorre após diversas 

falhas, como, por exemplo, aprender a andar de bicicleta, falar as primeiras sílabas e palavras 

na língua materna. No processo de aprendizagem de língua espanhola não seria diferente, já 

que o ato de errar é natural, inerente ao ser humano num processo de aperfeiçoamento de 

qualquer habilidade. Durante muito tempo o erro foi tratado como algo nocivo, que deveria 

ser erradicado da sala de aula como se fosse uma doença. As correções enfatizavam o erro 

como um elemento de extrema negatividade. 

Neste trabalho faço uma reflexão sobre correções, postura em relação ao erro e a 

metodologia de trabalho do professor, já que por trás de toda postura de um docente existe 

uma corrente teórica ainda que inconsciente. Sobre isso Bosols Muñoz (2005, p. 2) assevera: 

 

(“¿Se deben corregir los errores?, si es así, ¿cuándo se debe hacer?, ¿qué 

errores se deben corregir?, ¿cómo se deben corregir?, y ¿quién debe 

corregirlos?) (Hendrickson 1978: 389). Dicho debate ha continuado durante 

las tres últimas décadas poniendo de manifiesto que la necesidad de cometer 

errores, y la capacidad de corregirlos, indica que el aprendiz está afianzando 

sus conocimientos lingüísticos. Sin embargo, mientras que a algunos 

alumnos no les gusta que se les corrija en clase, debido a que “entran en 

juego su emotividad y su afectividad, su personalidad y sus sentimientos de 

forma más preponderante” (Ribas Moliné et al. 2004: 92), otros esperan que 

el profesor les indique en todo momento sus errores. Para poder atender a las 

expectativas de ambos grupos debemos educarlos a apreciar las ventajas de 

'aprender a aprender de los errores', y para lograr este objetivo el profesor 

debe desmitificar el error como punto de partida. Una de las primeras tareas 

del profesor es, por lo tanto, crear una actitud positiva en el aula. Desde el 

primer día de clase es fundamental abordar el tema de cometer errores con 

naturalidad, como un proceso necesario en la adquisición de una lengua; 

“tenemos que conseguir que nuestros estudiantes se enfrenten al error sin 

traumas ni complejos. Lo importante es enseñar que del error también se 

aprende” (Blanco Picado 2002: 15). Tarde o temprano nuestros alumnos 

comenzarán a cometer errores delantede otros alumnos, y deben comprender 

que mediante el error su aprendizaje se verá reforzado, aumentando así su 

perfeccionamiento de la lengua extranjera.  

 

 

 O fio condutor desse debate impulsionou esta pesquisa, levando-me à sala de aula do 

ensino Médio para, por meio dos enunciados produzidos pelos sujeitos da pesquisa em 

resposta aos questionários aplicados, bem como a participação nas atividades de 

aprendizagem propostas por meio dos gêneros discursivos, verificar se o erro pode ou não ser 

um instrumento didático nas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira. 
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CAPÍTULO 1 – O QUE QUER, O QUE PODE ESTA LÍNGUA 

 

1.1 A DIMENSÃO UNIVERSAL DA LÍNGUA ESPANHOLA 

 

Com o processo de globalização, a língua Espanhola passa a figurar como um 

idioma de alcance mundial, juntamente com o inglês. Acrescente-se a isso que, no âmbito do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), o Espanhol é a língua oficial. O prestígio dessa 

língua não para por aí, visto que é a segunda nas relações comerciais no contexto 

internacional. Essa valoração da língua fez com que a procura por aprendê-la e utilizá-la 

enquanto veículo de interação com o mundo aumentasse significativamente na primeira 

década deste século, com crescimento representativo a cada ano. Sobre esse aspecto Ruiz 

Zambrana (2009, p. 1) discorre: 

  

El español y la cultura hispánica siempre han suscitado un gran interés, pero 

en los últimos años ese interés se ha desarrollado de forma muy notable. 

Podemos decir que nuestra lengua “goza de una muy buena salud” debido en 

gran medida a una serie de factores socioculturales e históricos y, por otra 

parte, por la labor de difusión que desde diferentes instituciones realizan 

desde hace años. No debemos obviar igualmente que esa difusión viene 

también favorecida por el uso de nuestra lengua a través de la red, lo que 

configura al español como una lengua potente, con fortaleza lingüística y 

cultural totalmente válida para la comunicación social. 

      

A língua espanhola e sua cultura têm incitado o interesse de pessoas de todo o mundo, 

embora se saiba que o fator de maior impulso por essa busca seja de ordem política, por conta 

da valorização comercial que goza a língua espanhola no mundo globalizado, já que, segundo 

Burke e Porter (1993, p. 10), “As línguas disputam os usuários, e a vitória de uma língua 

sobre a outra geralmente deve-se mais a circunstâncias políticas que a seus méritos intrínsecos 

enquanto meio de comunicação”. É de fundamental importância que se tenha conhecimento e 

domínio das línguas que possuem força política e comercial no universo capitalista. Logo, o 

domínio dessa língua faz-se necessário no contexto da globalização. 

Na atualidade, essa língua vem alçando voos dominando espaços, lembrando tempos 

de conquistas territoriais do século XV com Isabel e Fernando, os reis católicos espanhóis 

daquele período. Entretanto, as dimensões aqui ressaltadas não são geográficas, e, sim, 

linguísticas, ainda que a linguística esteja ultrapassando as fronteiras da hispano-América. São 

diversos os fatores que promovem a língua espanhola na contemporaneidade. Além dos já 

mencionados aqui, há outros de grande relevância, enumerados por Ruiz Zambrana (2009, p. 
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3): 

 

Durante el siglo XXI el español seguirá considerándose como una lengua 

expansión. Las causas de este crecimiento serán, además de las socio-

históricas y políticas ya sabidas, otras como: 

• El elevado índice de natalidad de los hablantes de castellano 

iberoamericanos. 

• El interés (casi siempre comercial en primer lugar y cultural en segundo) de 

otros estados no castellano-parlantes por esta lengua. 

• El mantenimiento como idioma oficial en instituciones internacionales 

clave. 

Además de estas razones, podemos tener en cuenta otras como: 

a. Se trata de una lengua con una tradición literaria española e 

hispanoamericana muy importante 

b. Es un idioma relativamente uniforme por su sistema vocálico simple o por 

tener un léxico básico compartido. 

c. Es una lengua geográficamente compacta: la mayor parte de los países 

hispanohablantes ocupa territorios contiguos. 

d. El esfuerzo de las distintas Academias de las lenguas por aunar criterios. 

  

Motivos não faltam para que se busque a aprendizagem dessa língua, cuja importância 

cresce dia após dia. O autor, na mesma obra supracitada, ressalta:  

 

El español es hoy por hoy una fuente de riqueza indiscutible cuyo valor tiene 

su origen, entre otros, en tres factores determinantes: 

- Su potente demografía: es la cuarta lengua más hablada del mundo por 

detrás tan solo del chino, el inglés y el hindi, y la cifra de hispanohablantes 

en el mundo se situará en breve en la barrera de los 500 millones. 

- Su apreciada funcionalidad: como lengua de comunicación internacional el 

español ocupa ya un lugar determinante en el escenario internacional al 

tiempo que abre las puertas del futuro profesional de todos aquellos que la 

estudian. 

- Su reconocido prestigio cultural: el español es el vehículo idóneo para 

acceder al rico patrimonio cultural de España e Hispanoamérica; la lengua, 

en nuestro caso la española, es la puerta de acceso a la producción cultural 

que se genera en todos los países de habla hispana en cualquiera de sus 

expresiones: literaria, artística, cinematográfica… (p. 1). 
  

O acervo cultural desenvolvido e difundido pela língua espanhola é indiscutível, visto 

que obras de ilustres autores são reverenciadas em vários continentes. Não cito nomes de 

autores para não incorrer no risco de deixar de fora alguns que possuem importância 

incontestável no que tange à cultura dessa língua. No entanto, dificilmente se encontra, na 

contemporaneidade, alguém que não tenha se debruçado, mesmo na tradução, sobre as 

literaturas da hispano-América ou peninsular. Essa é mais uma razão da procura pela 

aprendizagem da língua espanhola. Ruiz Zambrana (2009, p. 4), sobre esse aspecto, destaca:  

Según el último anuario del Instituto Cervantes, son más de 90 países donde 

se estudia el español; con un total de 14 millones de estudiantes que lo 
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estudian como lengua extranjera. Obviamente, es el continente americano el 

que tiene mayor demanda. En Europa estudian español casi 3 millones y 

medio de estudiantes distribuidos en 38 países diferentes, sin incluir a un 

número considerable de estudiantes que nos visitan cada año para 

aprenderlo. La expansión del español en África vive un momento crucial. 

Más de medio millón de africanos estudian español como lengua extranjera a 

lo largo y ancho del continente en más de una quincena de países. La 

situación del español en Oriente Próximo arroja resultados igualmente 

esperanzadores si tenemos en cuenta la inestabilidad política y por tanto 

económica que atenaza a la zona en los últimos años: más de 15.000 

alumnos cursan estudios de español en toda el área. Asia y el Pacífico Sur 

suponen el mayor reto que afronta nuestra lengua en los albores del siglo 

XXI. Frente a cifras como los 60.000 universitarios japoneses que demandan 

cursos de español o los más de 20.000 estudiantes de español en Filipinas 

[…]. 

 

A representatividade da língua espanhola no contexto internacional proporcionou-lhe 

um status tão elevado que o crescimento pela procura do idioma e o número de falantes que 

hoje o utilizam para a interação com diversas culturas vem aumentando de uma maneira 

surpreendente. Segundo Sedycias (2005, p. 38-39) “mais de 332 milhões de pessoas falam 

espanhol como primeira língua e aproximadamente 100 milhões como segunda”. Os números 

demonstram a valorização universal da língua espanhola, o que tem gerado uma mobilização 

para o estudo sistemático da mesma, cujas fronteiras geográficas não são mais empecilhos 

para a efetivação de sua aprendizagem.  

 

1.2 A LÍNGUA ESPANHOLA NO BRASIL: POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSINO E 

APRENDIZAGEM 
 

 

A língua espanhola se faz presente em nosso contexto desde os séculos XVI e XVII, 

como evidencia Fernández (2005, p. 17): “Mais de quatro milhões de imigrantes espanhóis 

ocuparam as terras das regiões sul e sudeste do Brasil em consequência das graves crises 

econômicas que acometiam a Espanha desde meados do século XIX”. Embora o ensino da 

língua espanhola não tenha sido implantado naquele momento na educação brasileira, o 

ensino de língua estrangeira, no currículo das escolas do Brasil, foi marcado pelo modelo 

clássico que vigorava na Europa no século XVII.  

Como afirma Picanço (2003, p. 27), “No Brasil, no início da colonização, os jesuítas 

implantaram, juntamente com o seu modelo pedagógico, o ensino do latim como língua 

culta”. O Brasil passou a ter a identidade imposta pelos colonizadores no que tange ao ensino 

e aprendizagem de qualquer disciplina. Consequentemente, isso abrangia também o ensino de 

línguas que era realizado por meio do método da Gramática e Tradução, confirmado por 
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Picanço (2003, p. 27): “Ensinava-se língua estrangeira, portanto, não só por intermédio do 

latim, mas também segundo o modelo das línguas clássicas, usando preferentemente o método 

da Gramática e tradução” (grifo da autora). 

 A visão de linguagem que se tinha não contempla a que aplico na atualidade e nesta 

pesquisa, a qual, entre outras concepções, expressa a característica de um povo. Ela tem como 

função, entre tantas, é a de interagir com o mundo por meio dos conhecimentos linguísticos e 

culturais que estão intrínsecos a ela: a língua.  

Sobre a concepção de linguagem que se tinha e que era difundida nos cursos de língua 

pesquisou Picanço (2003, p. 27) que afirma: “Quem pensa bem deve expressar-se da mesma 

forma”. Faço então a reflexão: o que seria pensar bem? Principalmente no que se concerne à 

aprendizagem de língua, o que seria pensar bem na língua estrangeira que se está aprendendo? 

Se tenho como apoio o método utilizado na época, posso inferir que pensar bem seria 

formular e expressar um enunciado com o rigor da norma padrão. No entanto, sei que nem 

sempre um “excelente” enunciado carrega valores semânticos compreensíveis, capazes de 

gerar argumentos, diálogos, discussão.  

Que funcionalidade teria uma língua se não consigo dela e por ela me expressar, me 

identificar? Por essas reflexões, percebo, na metodologia do ensino de línguas, um caminho 

para a aprendizagem da expressão do ser por meio de outras estruturas linguísticas, ou seja, 

falo de mim por intermédio da língua de outros, da língua que objetivo aprender, utilizando os 

elementos que dela fazem parte para me comunicar com outros indivíduos que usam seus 

próprios códigos.  

Aproprio-me da aprendizagem da língua espanhola para me relacionar com o mundo, 

pois ela traz consigo o status de segunda língua de comunicação internacional, o que motivou 

a sua inclusão nos currículos escolares brasileiros na atualidade. Porém, antes que o espanhol 

fosse considerado Língua Moderna obrigatória nos currículos das escolas de ensino Médio 

deste país, outras línguas como a francesa, inglesa e alemã integravam a grade curricular.  

No Brasil colonial, a língua estrangeira servia para evidenciar status, erudição. Já que 

faltavam escolas públicas, o acesso à educação formal era privilégio da classe dominante, ou 

seja, não havia uma educação nacional, o que confirma Picanço (2003, p. 28) quando diz que 

“A noção de uma educação nacional se consolida somente no século XIX, com a criação do 

Colégio D. Pedro II (1837), a primeira escola pública de nível médio que passou a ser modelo 

para as demais escolas secundárias”. Surge a partir daí, de acordo com essa autora (2003, p. 

28), “a ideia de currículo como conjunto de programas, e os do Colégio D. Pedro II se tornam 

oficiais”.  
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Verifico, por meio dos estudos de Picanço, que o conhecimento era monopolizado; as 

normas eram ditadas pela classe dominante, e a língua estrangeira que fazia parte do 

currículo, por ser difundida por poucos, tinha características que revelavam os ideais desse 

público. A língua espanhola não possuía o prestígio reverenciado pela política da época, 

conforme afirma-o essa mesma autora (2003, p. 28): 

 

Nesses programas curriculares oficiais, que copiavam a França no modelo de 

educação, em sua ênfase no ensino clássico e humanista, constam aulas de 

francês, inglês e alemão distribuídas nos últimos anos da escola secundária. 

O italiano e o espanhol não faziam parte do currículo do Pedro II. 

  

As línguas são escolhidas, especificamente, para ostentar os ideais de uma camada da 

população da época. Foram várias as tentativas para a inserção da língua espanhola nos 

currículos da Educação Básica do Brasil, mas, somente com a reforma de Capanema em 1942, 

a língua espanhola passa a compor o currículo da escola secundária. Tal decisão foi 

influenciada por questões ideológicas e políticas. Remetendo-se a essa época, Picanço (2003, p. 

33) declara: 

  

O espanhol, que até então não havia figurado como componente curricular, é 

escolhido para compor os programas oficiais do curso científico, que 

pertencia à escola secundária. Na época, os conteúdos privilegiados pelos 

professores de línguas vivas eram a literatura consagrada e noções de 

civilização, ou seja, histórias e costumes do país onde se fala a língua 

estrangeira. O espanhol, naquele momento era identificado como a língua de 

autores consagrados, como Cervantes, Bécker e Lope de Vega. Ao mesmo 

tempo, era a língua de um povo que, tendo tido importante participação na 

história ocidental, com episódios nacionais, como El Cid, a Rainha Isabel, o 

imperador Carlos V e os conquistadores. 

  

Nenhuma escolha é inocente, nenhum paradigma é substituído por outro sem 

intencionalidade. O espanhol fora implantado por interesse nacional para valorização de quê e 

por quê? Mesmo distante dessa época, percebo que o poder apodera-se, serve-se da língua. 

Amordaçam-na ou divulgam-na, porém, com limitações ou não, há quem repense as diversas 

posturas de dentro ou de fora do contexto, revisitando práticas e revivendo ideais. Naquele 

momento, era de interesse a língua das conquistas dos colonizadores. 

Em 1961 e 1971, com as Leis de Diretrizes e Bases (LDB) que norteiam o que deve 

ser “ensinado” nos currículos escolares, fica a critério das instituições a escolha da língua 

estrangeira moderna que deve ser inserida no contexto das escolas básicas da época, porém, 

como já salientei, a qual sempre ocorreu de acordo com questões econômicas e políticas, ou 
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seja, a língua de poder. Por conseguinte, a língua que durante anos traduziu esse “poder” fora 

a língua inglesa, que exerce assim a hegemonia nos currículos da educação básica das escolas 

brasileiras durante longos anos. Sobre essa questão Paraquett (2009, p. 126) diz que 

 

Em 1961 e 1971, são assinadas as respectivas Leis de Diretrizes e Bases 

(LDB), onde não se especifica a língua estrangeira a ser estudada nas 

escolas, deixando-se essa escolha para as instituições, que deveriam 

privilegiar, pelo menos, uma língua estrangeira moderna. Portanto, nunca 

houve indicação direta e objetiva de nenhuma língua estrangeira moderna 

para o currículo escolar brasileiro, o que me leva a concluir que a presença 

quase exclusiva do Inglês, por muitos anos e em muitas instituições públicas 

e privadas, é o resultado de uma política de hegemonia linguística que está 

além das leis brasileiras. Pode-se encontrar explicação para esta hegemonia, 

no (falso) caráter utilitário que essa língua tem no imaginário da classe 

média brasileira e que, de certa forma, repete o discurso ideológico e 

econômico que vem crescendo desde a metade do século XX. Portanto, a 

maciça presença do Inglês não está relacionada à obrigatoriedade legal, mas 

sim a questões de ordem sociolinguística (PARAQUETT, 2009, p. 126). 

 

É visível que a opção pelo inglês não estava disposta na lei, mas no imaginário de uma 

classe que difunde e anseia legitimar um poder que não é seu, mas de quem domina a língua 

em seu caráter social. O inglês predomina nas escolas, entretanto a autora supracitada 

apresenta um dado curioso: parte de uma instituição privada a iniciativa de implantar a língua 

espanhola com caráter obrigatório. 

 

Em 1983, é implantado o espanhol como língua estrangeira no ensino 

fundamental, e em caráter obrigatório e exclusivo, na Escola Aldeia 

Curumim, instituição privada da cidade de Niterói. Não se tem notícia de 

outra instituição que tenha feito, anteriormente, essa opção, inaugurando-se, 

assim, uma escolha que viria a acontecer em diversas escolas do país, 

sobretudo aquelas cuja proposta pedagógica era menos conservadora. 

  

Como bem disse a autora, só aderiam à outra língua estrangeira moderna, nesse caso a 

língua espanhola, as escolas que não possuíam uma proposta pedagógica conservadora. 

Concluo então que tais escolas seriam aquelas que não desejavam a continuidade da difusão 

de apenas um modelo linguístico cultural para dialogar com o mundo. Essas, talvez, fossem as 

adeptas da “Educação Libertadora” tão divulgada, porém pouco disseminada e quase não 

praticada, que fora sonhada pelo educador Paulo Freire.  

A língua espanhola, língua oficial de quase todos nossos vizinhos latinos, a saber, 

Argentinos, Uruguaios, Paraguaios, Chilenos, Venezuelanos, Bolivianos, Equatorianos, 

Peruanos e Colombianos, não possuía o poder da língua inglesa. Logo, o que importa numa 
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política educacional não é o acesso a determinadas culturas por meio da língua. Esta fica a 

serviço de uma política que difunde e conserva, não uma cultura no sentido de riqueza de 

povos (riqueza, no sentido de expressão das identidades dos seres que compõem uma nação, 

que, por sua vez, formam culturas dessa riqueza de que falamos), mas a força do capital.  

 A língua, que reproduz ideologias e através dela sabe-se das particularidades dos 

povos, é medida no contexto político-educacional deste país pelo valor de mercado que ela 

impõe, daí o espanhol, com efeito, começou a ser implantado em 1993, graças à 

obrigatoriedade de oferta do ensino nos primeiro e segundo graus. Essa política, por questões 

não diferentes das que sempre nortearam as efetividades das leis no que tange à educação, 

precisamente língua estrangeira, torna obrigatório a oferta do ensino de língua espanhola. 

Sobre isso Paraquett (2009, p. 129) relata: 

 

Em 1993, torna-se obrigatória a inclusão do ensino do espanhol nos 

currículos plenos dos estabelecimentos de ensino de 1º. e 2º. graus. Essa 

obrigatoriedade está no substitutivo que o Senado Federal faz ao PL 

4.004/93 e que nunca conseguiu avançar. No entanto, é desse PL que vai 

evoluir a atual lei de obrigatoriedade, porque seu relator, o Deputado Átila 

Lira, já apresentara em 15/12/00 um projeto de lei, onde chamava a atenção 

para esse tema sem solução.  

  

O deputado Átila Lira do Partido Social Democrata, brasileiro (PSDB) do Piauí, 

consegue instituir o idioma como parte do currículo de oferecimento obrigatório. Por 

conseguinte, em 2005, surge a Lei nº 11.161, de 05 de agosto de 2005, que torna obrigatório a 

oferta de ensino da língua espanhola em toda escola de Ensino Médio do país. Dispõe a 

referida Lei, sancionada pelo então Presidente da República Luís Inácio Lula da Silva:  

 

Art. 1
o
 O ensino da língua espanhola, de oferta obrigatória pela escola e de 

matrícula facultativa para o aluno, será implantado, gradativamente, nos 

currículos plenos do ensino médio. 

§ 1
o
 O processo de implantação deverá estar concluído no prazo de cinco 

anos, a partir da implantação desta Lei (BRASIL, 2005). 

 

Daí, então, há a explosão no ensino da língua espanhola no país, o que gerou outros 

conflitos, mais questionamentos e surgiram polêmicas que sigo discutindo nesta seção. 

A implantação da língua espanhola nos currículos das escolas públicas no Brasil, sem 

dúvida, representou uma grande aliança entre brasileiros e povos falantes dessa língua. Esse 

fato, entretanto, gerou outro problema: havia muitos profissionais sem formação específica 

lecionando o idioma, e o que é pior, com a crença de que, pelo fato de a língua em questão 
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assemelhar-se com a língua portuguesa, achava-se que não havia necessidade de uma 

preparação sistemática para a prática docente, o que é um desrespeito aos discentes graduados 

e à própria política de ensino do país. 

O espanhol, nos currículos escolares, só veio firmar-se após muitas discussões e 

estudos sobre a real situação para se definir como se daria o ensino desse idioma, já que o 

quadro era muito precário, porque os professores que estavam em salas de aula não tinham 

graduação em Língua Espanhola. 

Devido a isso, o MEC firmou um acordo com o Instituto Cervantes (órgão que trata da 

difusão da língua Espanhola em todo o mundo), a fim de treinar professores para ensinar essa 

língua, com a justificativa de que não sabia como iria colocar em vigor a Lei 11.161/2005, já 

que faltavam docentes no mercado. No entanto, no país há diversas instituições públicas de 

ensino superior que oferecem cursos de Letras, licenciatura plena em português/espanhol, o 

que não justificaria tal decisão. 

Tal acordo comprometeria ainda mais o ensino-aprendizagem do idioma no território 

brasileiro, tendo em vista que o próprio MEC, firmando esse contrato, estaria indo de 

encontro às propostas de ensino no país, as quais devem respeitar as determinações da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), que rege os currículos da educação no território nacional.  

Sobre essa questão, que causou infortúnios aos professores licenciados em Língua 

Espanhola no Brasil, Paraquett (2009, p. 132) argumenta: “Emitir diplomas ou formar 

professores é competência do MEC brasileiro e não do espanhol”. Todavia, o Instituto 

Cervantes segue com a política de formação de professores no Brasil. Fica claro que o 

oferecimento da língua espanhola é de interesse meramente político-econômico, ressaltado 

mais uma vez pela autora, na mesma obra e página supracitada: “E o que nos parece mais 

sério é envolver essa negociação com o pagamento de dívidas”.  

Mais uma vez, vale à pena lembrar Burke e Porter (1993, p. 10) que afirmam: “As 

línguas disputam os usuários, e a vitória de uma língua sobre a outra geralmente deve-se mais 

a circunstâncias políticas que a seus méritos intrínsecos enquanto meio de comunicação”.  

Embora sejam essas as políticas de implantação de uma língua estrangeira no Brasil, não 

posso me calar diante do abuso e da falta de cumprimento das próprias leis que regem as 

políticas de educação desta nação. Paraquett (2012, p. 394-395) alerta: “As políticas públicas, 

inauguradas com a assinatura da Lei nº 11.161 (BRASIL, 2005), podem modificar esse 

cenário, desde que sigamos atentos aos aspectos políticos e acadêmicos que envolvem essa 

lei”.  
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A autora, na mesma obra, salienta que, embora haja políticas públicas materializadas 

em documentos, o espanhol continua ausente das salas de aula. Isso ocorre pelos motivos aqui 

apresentados e que continuo a discutir na próxima seção, em contexto específico. 

É de fundamental importância que todos envolvidos no ensino de língua estrangeira, 

especificamente espanhol, estejam atentos ao cumprimento das leis, exigindo que se considere 

o que já fora discutido e sancionado para que se legitime uma educação de qualidade, que não 

se difunda e, consequentemente, não permaneça a política de um “faz de conta”, no que tange 

ao ensino de língua espanhola na instituição pública de ensino.  

 

1.3 O ENSINO DE LÍNGUA ESPANHOLA EM VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA  

 

Para que se conheça melhor a cidade de Vitória da Conquista, onde discuto a política 

pública do ensino de língua espanhola, recorri aos escritos de Leite (2008, p. 109), que 

descreve: 

 

Vitória da Conquista é um dos 417 municípios do estado da Bahia, que se 

constitui num dos nove estados da Região Nordeste do Brasil. O município, 

situado nas encostas da Serra do Periperi, a cidade-sede no sudoeste da 

Bahia, a 313 km da capital, via aérea, e 512 km, via rodoviária. É a terceira 

cidade mais populosa da Bahia, depois da Capital, Salvador.  

 

  A cidade, segundo os dados do senso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010)
1
, conta com uma população de 306.866 habitantes, tendo como área de unidade 

territorial por Km² 3.405.580 e densidade demográfica por habitantes em Km² 90,11, além de 

espaço territorial privilegiado e uma população representativa no estado. 

 Vitória da Conquista conta com a expressiva expansão da educação superior, já que 

o número de instituições de ensino aumentou significativamente, o que tem contribuído 

enormemente para o seu desenvolvimento sócio-econômico-cultural. Essa cidade é 

considerada, na atualidade, como um dos polos educacionais do estado, cuja confirmação é 

feita por Leite (2008), quando apresenta dados sobre o ensino superior no município. 

Em 1972, foi criada a Faculdade de Formação de Professores de Vitória da Conquista 

(FFPVC) com a oferta apenas do curso de licenciatura curta em Letras. Em 1977, a FFPVC 

criou os cursos de Estudos Sociais e Ciências, ambos de curta duração. Com a expansão da 

FFPVC, origina-se, em 1980, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), 

                                                           
1
 Dados retirados do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em: 

<www.ibge.gov.br/cidadesat/window.htm?1>. Acesso em: 26 jul. 2012. 
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instituição multi-campi, com sede em Vitória da Conquista. Possui mais dois campi, um na 

cidade de Jequié e outro em Itapetinga. 

 Segundo Leite (2008), nos anos 90, são implantadas duas instituições particulares de 

ensino superior em Vitória da Conquista, a saber, a Faculdade de Tecnologia e Ciência (FTC) 

e o Instituto de Ensino Superior Juvêncio Terra (JTS). Em 2001, nasce a Faculdade 

Independente do Nordeste (FAINOR).  

Atualmente, além dessas instituições de nível superior, a cidade conta com a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mais o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia (IFBA). Entretanto, em relação ao ensino de língua espanhola, nenhuma 

das instituições possui o curso de licenciatura em Espanhol. O prazo para que as escolas de 

Ensino Médio oferecessem essa língua no país, em caráter obrigatório, expirou-se e, em 

Vitória da Conquista, não se formam profissionais para atuarem nesse campo, embora as 

escolas privadas já possuam e ofereçam no currículo a língua espanhola. 

Em 2008, fiz uma pesquisa nas escolas privadas mais representativas da cidade, com o 

intuito de saber sobre a formação do profissional que atuava como professor de língua 

espanhola nesses estabelecimentos, uma vez que, embora sendo lei, a implantação da língua 

espanhola, em todo o ensino médio da educação básica nas escolas públicas, até aquele 

momento, não havia sido feita nas instituições de responsabilidade do estado. Como resultado 

da pesquisa, constatei que nenhum dos profissionais que respondeu ao questionário, naquele 

momento, possuía licenciatura em Espanhol. A maioria fez cursinho em escolas de idiomas 

(como FISK e CCAA etc.) e outros, por serem nativos de língua espanhola, eram 

considerados aptos para o ensino. 

Fica confirmado que, com a falta de profissional habilitado na região, aqueles que 

fazem cursinhos em centros de idiomas e, com nativos da língua espanhola como uruguaios, 

espanhóis e de outras nacionalidades, cujo idioma oficial do país é o espanhol, comandam o 

ensino do idioma na rede privada.  

Naquele mesmo ano, eu, por integrar a equipe da Secretaria da Educação do Estado 

(SEC), juntamente com a direção do Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães (CMLEM), 

implantei, no currículo dessa unidade de ensino, a língua espanhola.  

 

Cabe esclarecer que pertencia à SEC de outra cidade do interior da Bahia – a Diretoria 

Regional da Educação Sete (DIREC 7)
2
, em Itabuna, e fui transferida para a Diretoria 

                                                           
2 
A DIREC é o órgão que representa a Secretaria da Educação do Estado nas regiões da Bahia. 
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Regional da Educação (DIREC 20), em Vitória da Conquista, por ter sido aprovada, nomeada 

e  convocada para assumir 40 horas num concurso para lecionar a língua espanhola na UESB, 

em Vitória da Conquista. 

 Consegui implantar Espanhol no currículo do CMLEM, em cumprimento à lei 

11.161/2005, que obriga a oferta da disciplina língua espanhola em todo Ensino Médio no 

Brasil. A princípio, apenas na 3ª série do ensino médio, já que só havia um profissional 

habilitado, no regime de 20 h, vinculado à Secretaria da Educação do Estado, em Vitória da 

Conquista, logo ele não daria conta da demanda.  

 No ano de 2008, após a introdução da disciplina no currículo do CMLEM, outras 

unidades escolares da rede pública estadual em Vitória da Conquista também a implantaram, 

pois perceberam que a língua espanhola atraia discentes para a instituição, já que algumas 

delas estavam com déficit de alunos. Contudo, não detalharei essa questão, pois meu intuito é 

demonstrar, de forma breve, como ocorre o ensino de espanhol na cidade de Vitória da 

Conquista e qual a formação do professor que leciona a disciplina. 

Após a implantação da língua no currículo do referido colégio, a rede pública estadual, 

representada pela DIREC 20, aderiu à contratação de profissionais sem licenciatura em língua 

espanhola para o exercício da docência, fato reafirmado em 2009, quando o Colégio Modelo 

Luis Eduardo Magalhães, sentindo a necessidade de estender o curso de espanhol para as 

outras séries do ensino médio, solicitou à DIREC 20 a disponibilização de mais professores 

para ministrar a disciplina na instituição. Na época, a secretaria respondeu ao pedido dizendo 

que convocaria os candidatos aprovados no último concurso do estado para assumirem a 

disciplina.  

Foram aprovados naquele concurso cinco candidatos, todos com prática docente 

comprovada na rede privada. Ao serem convocados, nenhum deles pôde ser nomeado porque 

não tinha licenciatura na área específica, logo eles não atendiam ao critério exigido pela 

Secretaria da Educação. Isso inviabilizou o oferecimento da disciplina na maioria das 

instituições da rede estadual de ensino na cidade.  

Para surpresa de professores de língua espanhola, a DIREC, respaldada pela Secretaria 

da Educação do Estado da Bahia, conveniou-se com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade 

que também seleciona estagiários para prestarem serviços nas diversas áreas, objetivando 

estimular a interação entre os estabelecimentos de ensino e o setor produtivo. Esses 

estagiários deveriam estar cursando a graduação, um dos critérios para que fossem 

selecionados. 
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 Fora contratado para o colégio Modelo um estagiário que cursava graduação em 

Letras com Espanhol numa universidade de Ensino a Distância (EAD) e um outro nativo de 

língua espanhola que também cursava EAD, mas esse não fora enviado pelo IEL, a própria 

DIREC o contratou como prestador de serviço. 

Naquele momento, exceto eu, a professora do colégio Modelo, não havia outro 

profissional em exercício na cidade de Vitória da Conquista com habilitação em Língua 

Espanhola, o que resultou (e resulta ainda hoje), numa prática equivocada de contratações de 

profissionais sem perfil adequado para ministrar a disciplina. Essa prática segue ratificando o 

mito de que espanhol é muito fácil, qualquer profissional, mesmo sem ser da área, desenvolve 

bem essa tarefa de ensiná-lo. Essa situação agrava-se mais ainda, uma vez que as instituições 

de ensino superior da cidade, sejam públicas ou privadas, não oferecem o curso de 

licenciatura em língua espanhola.  

A UESB objetiva implantar o curso de Letras Modernas com Espanhol, cujo projeto 

está em tramitação no Departamento de Estudos Lingüísticos e Literários (DELL). Embora 

tenha sido elaborado desde 1999, como não havia, na época, professor da referida disciplina, 

o projeto ficou arquivado.  

Desde 2006 o projeto foi retomado pelos membros do Colegiado do Curso de Letras 

da UESB, campus de Vitória da Conquista, mas, em 2007,  foi impedido pela política do 

estado da Bahia, que vetou qualquer abertura de curso. Novamente o projeto, em 2008, foi 

resgatado e aprovado pela plenária do DELL. Em 2010 o projeto voltou a ser discutido e 

reformulado, mas não se tem previsão para a sua implantação e desconheço as razões pelas 

quais ainda não houve a efetivação do curso.  

 Vale ressaltar que a UESB é a única universidade estadual da Bahia que não oferece 

ainda o curso de espanhol, o que justifica, em parte, a falta de profissionais no município. 

Assim, para que o ensino da língua espanhola, de caráter obrigatório, não seja implementado 

de forma deficitária, faz-se necessária a implantação, em caráter urgentíssimo, do Curso de 

Letras com Espanhol, pois a não oferta do curso para qualificação de docentes prolifera um 

ensino da língua de má qualidade. 

 Atualmente, o CMLEM é a única escola pública estadual que oferece a disciplina 

Língua Espanhola em Vitória da Conquista, porém enfrenta a falta de profissionais 

licenciados. Permanece na instituição apenas o professor que fazia o curso EAD, agora já 

licenciado; eu, a professora que implantou o curso na unidade, pedi exoneração em 2010 para 

me dedicar exclusivamente à UESB. 

A referida unidade escolar carece de professores habilitados, pois a Secretaria da 
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Educação do Estado adota uma política de que língua estrangeira pode ser lecionada por 

qualquer profissional, inclusive por docentes que precisam complementar a sua carga horária. 

Assim, ministram aula de espanhol professores de história, química, física, biologia. Isso 

merece outra reflexão e questionamentos, porém me limitarei apenas, neste momento, a 

problematizar o ensino de espanhol, que está sendo difundido aleatoriamente. A lei 11.161 

está bem distante de ser implementada em Vitória da Conquista pelas questões postas, pois 

segue o ensino da língua espanhola sob a responsabilidade de profissionais sem habilitação, 

nas poucas escolas que a oferecem na Educação Básica. 
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CAPÍTULO 2 – E O ERRO, O QUE É, O QUE É, MEU IRMÃO? 

 

2.1 DEFINIÇÕES DE ERRO 

 

É muito difícil falar sobre o erro sem medo de errar. Ainda que minha proposta seja a 

de tentar desmistificá-lo, meu conhecimento, nessa área, ainda é extremamente movido pela 

inibição que me fora imposta durante a vida, no que concerne ao ato de errar.  

Não conheço uma História sobre erro, no entanto esse está presente em todas as 

esferas sociais, e sua presença é marcada na história do homem. Como isso se dá? Levando 

em consideração o estudo empírico, vê-se que algo só se constitui em oposição a outro, ou 

seja, só sabemos o que é claro pela existência do escuro, o bem porque existe o mal, por 

conseguinte só sabemos o que é erro porque também conhecemos o acerto ou o 

convencionado como tal. 

No que tange ao aspecto científico, a história da humanidade registra fatos em que o 

erro foi de grande relevância para construção de conhecimentos e elementos primordiais para 

o desenvolvimento do homem. A exemplo disso, Morais (1977, p. 22 apud LIMA, 2007, p. 2) 

discorre sobre a importância do erro na ciência: 

 

A história da ciência reconhece inúmeros casos em que os erros sinalizaram 

a correção do procedimento usado pelo pesquisador. Talvez o maior inventor 

de nosso tempo, Thomas Alva Edison (1847-1931), dentre as suas mais de 

mil invenções patenteadas, para inventar a lâmpada incandescente ele teria 

realizado mais de 1.150 experimentos fracassados antes de chegar ao êxito 

de sua invenção. Também o embriologista Ian Wilmut (1945) declarou ter 

falhado 276 vezes antes de conseguir criar um clone (cópia idêntica) de uma 

ovelha, em 1997, que ainda provoca muitas discussões sobre a ética na 

ciência. Albert Sabin, inventor da vacina contra a poliomielite, lembrou 

sistematicamente que a invenção e a campanha de erradicação da paralisia 

infantil tinha sido „„um trabalho de muitos, principalmente de todos aqueles 

que erraram antes para que o caminho do acerto ficasse mais curto depois”. 

 

 

Percebo então que, embora se tenha a contribuição positiva do erro para grandes 

avanços científicos e tecnológicos, a questão está envolta no fato de que os privilégios estão 

em torno do acerto. Observo, no cotidiano, que há um padrão para todas as atitudes do 

indivíduo. Por um lado, há aquelas que são aceitas pela sociedade e há as que são toleradas; 

por outro, encontro o desvio de um padrão pré-estabelecido, ou seja, o que se convencionou 

chamar de erro. Não vou adentrar aqui na discussão de quem determina o padrão e para quem 

esse padrão é determinado.  

 



29 
 

É fato, entretanto, que, se algo vai de encontro ao que está estabelecido como o 

cânone, como o adequado à sociedade, logo se está diante do erro. Todavia, a sabedoria 

popular, para amenizar a carga negativa de um dado desvio, afirma “errar é humano”. Ainda 

que o erro seja humano, o humano não deve errar. Pergunto, então: Como conviver com esse 

paradoxo? Vivo eterno conflito, não tenho conhecimento de que nossa sociedade tenha 

logrado o êxito de sanar o erro, no entanto vou tentando pacificar o problema, com o intuito 

de acertar sempre e, minimizar a frustração do erro quando esse, inevitavelmente, aparece. 

No ensino de línguas, seja materna ou estrangeira, a política continua a mesma: o 

acerto sempre foi privilegiado. Fica a reflexão: se o aluno está em sala de aula, suponho que 

não possua o domínio sobre os conteúdos que lhe são prescritos. Logo, o erro é inevitável no 

seu percurso para aprendizagem. Isso me parece óbvio. 

 O que ocorre, porém, é que essa cultura do acerto está tão arraigada no cotidiano das 

pessoas que o acertar sempre, mesmo no ambiente onde deveria ser valorizado o processo 

pelo qual o aprendiz traça para a aprendizagem do que lhe é concernente, não é valorizado; ao 

contrário, ele é ridicularizado pela sociedade e, até mesmo, no espaço escolar por quem 

deveria entender o aprendizado como processo, passivo de erro e de dificuldades. 

A escola prolifera, apoia, beneficia e promove apenas o acerto. Embora o conceito de 

erro, no mundo contemporâneo, venha perdendo um pouco da sua força de verdade absoluta, 

ao mesmo tempo vem ganhando uma acepção relativa. Hoje, por exemplo, dizer X fala errado 

ou Y escreve errado pode representar um entendimento equivocado, visto que a classificação 

de erro vai depender do ponto de vista sob o qual se considera o erro, ou seja, sob os aspectos 

sintático, semântico, léxico ou fonético. 

Há diversas concepções de erro nos vários campos da ciência e, por conseguinte, na 

Linguística. Nessa área, definir ou apenas classificar um erro ortográfico, por exemplo, gera 

polêmicas, isto é, não leva a uma produtividade maior no processo de aprendizagem. Assim 

sendo, antes de eu realizar uma abordagem acerca de certo objeto de estudo, preciso, pelo 

menos, convencionar uma taxionomia, e aqui, especificamente, sobre aquilo que considero 

erro. 

Observo que o erro circula no ambiente de aprendizagem escolar e acadêmico como 

expressão de pecado, devendo então quem cometê-lo sofrer sanções. Nessa linha, Ferreira 

(2001, p. 277) define-o como: “1. Ato ou efeito de errar. 2. Juízo falso. 3. Incorreção. 4. 

Desvio do bom caminho.” A primeira definição mostra que além de um substantivo o erro é 

também um verbo, ora o ato de errar é verificado, geralmente, na tentativa de acertar. A 

segunda definição leva-me a inferir que só se tem um juízo falso de algo por se conhecer seu 
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valor verdadeiro. Tem que haver uma contradição para que eu chegue a essa conclusão, logo o 

erro aí está como antônimo de verdade, mas concluo que não posso considerá-lo antônimo de 

verdade no que tange à aprendizagem e, sim, tentativa de acerto. A terceira definição remete-

me à ideia de que é considerado erro o que não foi corrigido; para eliminar o erro, há uma 

necessidade de um parâmetro; o erro aí, mais uma vez, é o contrário do que se tem como 

certo, por isso precisa ser corrigido. A quarta definição aponta o erro como desvio do bom 

caminho. 

Na quarta definição, vejo-me novamente diante da antítese bom x mau. O bom, infiro 

aqui, seria o acerto, enquanto o mau, o erro. Só que me parece que tanto o bom quanto o mau 

estão no mesmo caminho, porém o bom sempre é mais ressaltado e cortejado, enquanto o mal 

deve ser ignorado e, sempre que possível, é quase um dever desviar-se desse, pois parece 

contagioso. É difícil aceitá-lo como preciso, necessário, até mesmo para cultivar a essência do 

bom. 

Câmara Jr. (1992, p. 244) apresenta o conceito de erro como: 

 

VULGARISMO: Qualquer traço linguístico do uso da língua nas classes 

populares, que diverge da norma (v.), sendo portanto considerado ERRO 

dentro do conceito de correção(v.). Caracteriza-se especialmente por seu 

efeito de categorização social: icontrariando um ideal de da língua culta, 

serve de índice de incultura e de nível intelectual baixo. São, por isso, os 

vulgarismos combatidos no ensino escolar, embora muitas vezes revelem 

fortes tendências para mudanças.(v.). Quando essas tendências são 

irrefreáveis, estabelece-se um modos vivendi entre o vulgarismo e o uso 

ditado pela norma; esta só vigora a rigor na língua culta (v.) e aquela se 

afirma até certo ponto na língua cotidiana, com “ situações turvas”, em 

que os homens cultos fazem às inovações um mínimo de concessões e os 

semicultos, que deles se aproximam, procuram conformar-se em certa 

medida com o uso elegante (Meillet, 1931, 237)... 

 

 

Nesses termos, não caracterizo uma conceituação do que seja erro, mas uma 

classificação que tem por base e princípio alguma regra pré-estabelecida. Talvez isso se dê 

pelo fato de o erro pertencer à cultura humana.  

Assim, observo que o conceito para erro depende da posição que o indivíduo ocupa 

na sociedade, do lugar em que se vive, portanto, o conceito é relativo. Contudo, pode-se 

classificá-lo ou defini-lo de acordo com um determinado padrão. No que tange ao erro 

linguístico, no quadro a seguir, apresento definições de erros segundo alguns teóricos: 
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Quadro 1 – Definições de Erros 

(BLANCO PICADO, 

2002, p. 13) 

(SONSOLES, 1997, p. 

27-29) 

(MOITA LOPES, 2002, 

p. 114) 

(DURÃO, 2004, p. 

53) 

El error siempre es una 

transgresión, desviación 

o uso incorrecto de una 

norma, que en  el caso 

que nos ocupa puede 

ser lingüística, pero 

también cultural. 

 

Se considera error a 

toda transgresión 

involuntaria a la norma. 

Los errores, decíamos, 

son desviaciones de la 

norma, pero la norma 

de una lengua dada. 

Os considera como 

elementos característicos 

do sistema de uma IL_ 

parte da gramática da IL_ 

e que, portanto, não 

deveriam ser 

equacionados como erros. 

El error corresponde 

al uso de elementos 

lingüísticos o 

pragmáticos que 

dificultan o impiden 

la comprensión de un 

mensaje. 

    Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores citados. 

 

Adoto, aqui, a taxionomia de erro como transgressão a uma dada norma. O erro, 

considerado transgressão à norma, desvio do sistema (que determina como deve ser, o que se 

deve utilizar), pode ser visto como tentativas de avanço, como processo para o acerto. É nessa 

perspectiva que abordo o erro no campo da pesquisa, ou seja, na sala de aula. 

 Dessa forma, o erro, no processo de ensino aprendizagem da língua espanhola, não 

pode ser visto na sala de aula como algo prejudicial e danoso. Deve, sim, ser considerado 

como uma forma de se avançar no processo de aquisição da língua alvo. Meu trabalho aqui 

não consiste em criar uma nova classificação para a palavra erro, mas perceber, em todas as 

suas acepções e em quaisquer circunstâncias, um elemento que possa servir de ponte para o 

“empoderamento”, para o avanço dos aprendizes em qualquer habilidade a ser desenvolvida, 

mais especificamente, nesta pesquisa, a leitura e a escrita.  

Partindo desse ponto de vista, na década de 60 do século XX, o pesquisador Corder 

(1967), autor da teoria “Análise de Erros”, classificou os erros praticados por alunos nas aulas 

de língua estrangeira e percebeu que esses erros podem ser um aliado para o desenvolvimento 

da aprendizagem do discente. Além disso, ponderou que os erros constituem pistas para o 

professor trabalhar os conteúdos de forma mais eficiente.  

Corder já percebia no erro características de auxílio para o ensino aprendizagem de 

língua estrangeira, no seu caso, inglês. O autor estabelece três diferentes motivos que 

justificam a análise sistemática dos erros que cometem os alunos. O primeiro demonstra ao 

professor o progresso dos alunos; o segundo proporciona ao pesquisador elementos para 

detectar as estratégias de aprendizagem utilizadas pelo aprendiz; e o terceiro conscientiza o 

estudante a verificar diversas hipóteses sobre a língua que está aprendendo. 

Vale destacar que a teoria de Análise de Erros está fundamentada na importância e na 

valorização do erro como ferramenta didática. Essa concepção defende a ideia de que o erro é 

passo obrigatório para a apropriação da língua alvo. Para a teoria, o erro é sempre um aliado, 
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quer seja em língua estrangeira ou materna, e deve estar presente no processo de construção 

do conhecimento.  

Para Corder (1967), os erros do aprendiz evidenciam o sistema de linguagem que ele 

está usando, os quais são significativos para o professor para que ele possa identificar o nível 

de aprendizagem do aluno e, a partir daí, elaborar estratégias de como abordar o erro do 

aluno. Para esse pesquisador, os erros promovem evidências de como a linguagem é 

aprendida ou adquirida e quais as estratégias ou procedimentos são utilizados pelo aprendiz na 

sua descoberta da língua. Por último, os erros são indispensáveis para o aprendiz, visto que o 

ato de cometer erros deve servir como alerta para o próprio, para ele perceber, no que 

concerne à utilização da linguagem, no que deve avançar. 

 Essa é a maneira que o estudante tem de detectar e testar sua hipótese sobre a natureza 

da língua que ele está aprendendo. O ato de errar é, então, uma estratégia empregada tanto por 

crianças que estão aprendendo sua língua mãe, quanto por aprendizes que estão estudando 

uma língua estrangeira. 

Segundo afirma Alexopolou (2005, p. 103) acerca dessa teoria, os erros são de 

fundamental importância para melhorar a compreensão do professor em relação ao 

desempenho linguístico de seus alunos, quando ela destaca: 

 

Los estudios realizados desde la perspectiva de AE ayudaron a tomar   

conciencia de que los errores pueden llegar a ser potencialmente muy 

importantes para el mejor entendimiento del comportamiento lingüístico de 

los aprendientes, un comportamiento inevitable y necesariamente desviantes 

en algunas ocasiones, certeros en otras pero, en todo caso, casi siempre 

creativo. 

 
 

Todo processo de aprendizagem, seja qual e como for, o aprendiz cometerá erros, a 

princípio com grande frequência, em seguida em média frequência e, a médio e longo prazo, 

com pouca. É necessário que cada professor lembre-se de sua própria experiência como 

aprendiz, como salienta Sonsoles, (1995, p. 203): 

 

Todos tenemos experiencia de aprendizaje de una lengua extranjera y si 

hemos llegado a aprenderla es a costa de muchos errores. Todos podemos 

recordar algunos de esos errores, sonreírnos y después intentar indagar la 

causa.  

 

Concordo com essa autora, uma vez que o ser humano para adquirir qualquer 

habilidade passa pelo estágio dos erros, logo a aprendizagem de uma língua não é diferente. 
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Meu estudo pretende, como já foi citado anteriormente, abordar o erro como um 

processo natural de aprendizagem, nas aulas de Espanhol como língua Estrangeira, 

enfatizando a leitura e a  escrita. 

Esta pesquisa não tem a pretensão de classificar os erros cometidos pelos sujeitos 

envolvidos, pois, Durão (2004, 2007) e outros teóricos já se encarregam dessa tarefa. A 

proposta aqui visa a demonstrar que quaisquer erros são importantes e naturais no processo de 

aprendizagem de Espanhol como língua Estrangeira. 

 

2.2 A INTERLÍNGUA 

 

 No ensino de línguas, os erros que estudantes produzem têm diversas origens. Entre 

elas encontram-se as estruturas transferidas da língua materna para as estruturas da língua 

alvo, a partir das quais se estabelecem generalizações e expressão de significados utilizando 

as palavras e a gramática que já conhecem, ou seja, a Interlíngua é um dado que a língua do 

aprendiz produz como resultado de ditos processos, diferenciando-se da língua materna e da 

língua alvo. Sonsoles, (1995, p. 207) esclarece que “De la asunsión de los errores como 

índices de los estadios por los que el aprendiz atraviesa en el camino de la apropiación de la 

lengua meta se pasa al concepto de “interlengua”, como sistema propio de cada uno de esos 

estadios.” 

 O conhecimento da Interlíngua tem sua metodologia privilegiada na Análise de 

Erros, mas não só isso, já que nesse sistema aproximado existem estruturas diferentes das que 

há na língua alvo – as formas errôneas - mas também se produzem muitas estruturas corretas 

de acordo com a norma da nova língua; justamente o avanço, que se supõe um maior risco na 

produção, encarrega-se, do ponto de vista quantitativo, de um aumento de erros, o que não 

significa retrocesso, mas progresso. Isso é confirmado por Blanco Picado (2002, p. 14) 

quando comenta que “o sistema próprio que vai passando por consecutivas etapas de reajustes 

é o que se denomina interlíngua”. 

A Interlíngua vai estar presente em todo o processo de aprendizagem da língua alvo. 

Esclareço que se entende melhor o conceito de Interlíngua quando se considera a existência 

de uma contínua aprendizagem que atravessam os aprendizes entre a língua materna e a 

língua alvo. 

Quando o professor possui essa consciência sobre o processo de aprendizagem, ele, o 

professor, deixa de ser o centro das atenções, e o aprendiz passa a ser a figura primordial no 

processo. A partir daí, desenvolve-se a autonomia do aluno. Faz-se necessário esclarecer ao 
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estudante que se aprende com o erro, assim elimina-se o medo das aulas. 

No quadro abaixo, apresento os conceitos de interlíngua trazidos pelos teóricos: 

 

Quadro 2 – Conceitos de Interlíngua 

(PICADO, 

2002, p. 13) 

(SANSOLES 

FERNÁNDEZ, 

1997, p. 14) 

(MOITA LOPES, 

2002, p. 114) 

(DURÃO, 

2007, p. 28) 

Sistema propio que va 

pasando por consecutivas 

etapas de reajustes y 

planteamientos es lo que 

se denomina interlengua. 

IL es la competencia 

transitoria, los estadios 

que el aprendiz atraviesa 

antes de llegar al 

resultado final. 

A IL é a língua de 

transição do aluno entre a 

língua nativa (LN) e a 

língua- alvo (LAL) em 

certa altura do processo 

de aprendizagem. 

La interlengua, en su 

acepción de producto 

lingüístico de aprendices 

de lengua no nativas, 

abarca el continuum* que 

constituye desde que 

empieza el contacto del 

aprendiz con la lengua 

meta, hasta que avanza a 

una etapa en la que, al 

menos en teoría, LM y 

LO coexisten. 

 Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores citados. 

 

É importante que o professor de línguas tenha conhecimento do processo de 

interlíngua pelo qual passam todos os aprendizes de uma língua estrangeira. Assim, ele terá 

maior tolerância aos desvios, às hipóteses e aos erros gerados pelo aprendiz. 

 Acredito que verdadeiros bloqueios de aprendizagem ocorrem devido aos 

constrangimentos passados por alunos nos processos de aprendizagem em que o professor 

desconhece a importância do erro para o avanço dos aprendizes.  
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CAPÍTULO 3 – PERCORRENDO O CAMINHO 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O objeto de pesquisa me conduz ao caminho que devo prosseguir. Sendo assim, 

percebi na pesquisa qualitativa um processo em que não há hierarquia entre pesquisador, 

objeto e sujeitos; todos participam de um mesmo contexto de descobertas, afirmações, 

dúvidas e olhares e assim me vi envolvida nessa situação.  

No espaço de investigação, a sala de aula, verifica-se o que Flick discorre sobre a 

relevância da pesquisa qualitativa na sociedade. Segundo Flick (2004, p. 17) 

 

A relevância da pesquisa qualitativa para o estudo das relações sociais deve-

se ao fato da pluralização das esferas de vida de ambientes, subculturas, 

estilos e formas de vida (Hraldi, 1992). Essa pluralização exige uma nova 

sensibilidade para o estudo empírico das questões. 

 

 

Sendo o campo da pesquisa a escola, inserido no contexto da modernidade, os sujeitos 

neste processo são os alunos, que fazem parte do universo escolar, e o objeto é o erro, algo 

inerente ao humano e à língua intrínseca à humanidade. A pesquisa qualitativa me envolveu, 

já que segundo Flick (2004, p. 18) “Aqui, as teorias são desenvolvidas a partir de estudos 

empíricos. O conhecimento e a prática são estudados como conhecimento e práticas locais”, 

como ressaltado anteriormente, a abordagem qualitativa direcionou o objeto e campo de 

trabalho. Concordo com o autor, na mesma obra já mencionada, em página posterior, ao dizer 

que “Apesar de todos os controles metodológicos, a pesquisa e suas descobertas são 

inevitavelmente influenciadas pelos interesses e pelas formações social e cultural dos 

envolvidos”. 

Esta pesquisa ação, de cunho qualitativo, está aliada à Linguística Aplicada. Sobre as 

suas abordagens, Bogdan e Biklen (1994, p. 300) ressaltam:  

 

A investigação – acção, tal como a investigação avaliativa, decisória e 

pedagógica, alicerça-se sobre o que é fundamental na abordagem qualitativa. 

Baseia-se nas próprias palavras das pessoas, quer para compreender um 

problema social, quer para convencer outras pessoas a contribuírem para a 

sua remediação. E, em vez de aceitar as ideias oficiais dominantes e 

habitualmente aceites, tais como “a escola educa” ou “os hospitais curam”, 

questiona estas afirmações e transforma-as em objetos de estudo. 
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Por acreditar nessas primícias, visualizo em meu objeto de pesquisa, e, por 

conseguinte, no campo de desenvolvimento da mesma, a sala de aula, a Etnografía. Sobre a 

pesquisa Etnográfica, discorre Wielewicki (2001, p. 28-29): 

 

Originariamente desenvolvida na antropologia, a pesquisa etnográfica 

propõe-se a descrever e a interpretar ou explicar o que as pessoas fazem em 

um determinado ambiente (sala de aula, por exemplo), os resultados de suas 

interações, e o seu entendimento do que estão fazendo (Watson-Gegeo, 

1988:576). Em outras palavras, esse tipo de pesquisa procura descrever o 

conjunto de entendimentos e de conhecimento específico compartilhado 

entre participantes que guia seu comportamento naquele contexto específico, 

ou seja, a cultura daquele grupo (Hornberger, 1994:688). Portanto, parece 

consensual que a etnografia descreve a cultura de um grupo de pessoas, 

interessada no ponto de vista dos sujeitos pesquisados. 

 

Ainda que o erro seja a ferramenta didática mais importante no trabalho em 

desenvolvimento para o avanço e interação dos sujeitos em sala de aula, a opção pela 

metodologia ora apresentada, ou seja, pela pesquisa Ação qualitativa etnográfica, se justifica 

pelo fato de a pesquisa qualitativa permitir uma compreensão mais aprofundada dos 

fenômenos sociais e dos objetivos da pesquisa, uma vez que “enfatizam as especificidades de 

um fenômeno em termos de suas origens e sua razão de ser”, e a etnográfica oferece subsídios 

para que o sujeito e o objeto da pesquisa, em algum momento, se fundam desenvolvendo 

maior interação entre pesquisador e sujeitos participantes do processo (HAGUETTE, 1987, p. 

55).  

Assim, os dados coletados por meio das respostas ao Questionário I, aplicado antes do 

desenvolvimento das aulas com a percepção positiva do erro, e ao II, para entender se, após as 

aulas ministradas, os sujeitos permanecem com a mesma compreensão ou ampliaram, de 

forma negativa ou positiva, sua percepção sobre o erro como uma ferramenta para o 

desenvolvimento e efetivação da aprendizagem. Esses dados são descritos e discutidos 

mediante os referenciais teóricos e apresentados com os resultados da pesquisa. 

Desde o primeiro momento do desenvolvimento da pesquisa, eu, na condição de 

professora-pesquisadora, adverti aos discentes (sujeitos da pesquisa) que o erro seria o 

protagonista, que todos deveriam ter um olhar especial sobre ele, que nossas aulas estariam 

sendo ministradas no intuito de que todos participassem deixando o medo, a vergonha e a 

timidez de lado, para que pudessem encarar o desafio que seria apresentado, da mesma 

maneira como fazem no cotidiano, quando enfrentam as dificuldades apresentadas pela vida. 

Além disso, destaquei que, no trabalho que estava sendo desenvolvido, o erro seria 

transformado em fonte de informação e possibilidade de avanço cognitivo.  
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Desta forma, apliquei o que denomino de a metodologia do erro, isto é, uma 

metodologia de ensino por meio de gêneros discursivos, cujo erro é uma ferramenta didática 

positiva para o desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas na língua alvo, a saber, 

ouvir, falar, escrever e ler, embora a ênfase seja dada à escrita, uma vez que o tempo de aula e 

o elevado número de sujeitos de pesquisa inviabilizam catalogar os dados nas quatro 

habilidades. Ressalto, entretanto, que essa metodologia não estimula o aluno a fixar o erro, 

mas, sim, faz com que ele perceba-o como um condutor que o levará ao acerto, ou seja, se o 

erro constitui-se numa barreira, o aluno deve ultrapassá-la como o faz em suas atividades 

cotidianas quando o erro ocorre. A exemplo disso, Torre (2007, p. 126) discorre sobre 

tratamento dos erros no ensino, quando discute a respeito da Análise diferencial de erros e 

desenvolvimento evolutivo:  

 

Nos primeiros capítulos, tratamos de fundamentar a natureza interdisciplinar, 

epistemológica e psicopedagógica do erro. Destaquei também o caráter 

construtivo do erro no processo didático. Mas não gostaria que se entendesse 

minha exaltação por esse lado positivo como uma apologia do erro. Seria tão 

perniciosa para a educação como a do terrorismo em política manter a “febre 

ou abusar das vacinas.” Afirmei anteriormente que os erros na aprendizagem 

deveriam ser como as vacinas nas mãos do professor. A inoculação do erro 

deve ser feita com planejamento e prudência. Por isso, junto com o caráter 

construtivo, é preciso destacar a correção do erro. Se com a vacina se busca 

a saúde, com o erro se busca a melhora na aprendizagem. Os erros têm de 

nos servir para avaliar o crescimento cognitivo do aluno e facilitar seu 

desenvolvimento, mas de modo algum devem ser provocados sem controle.  

 

 

Essa metodologia de ensino provoca no aprendiz a sensação de não mais se 

amedrontar por acreditar que o erro seja sinônimo de falta de inteligência, de fracasso ou 

inabilidade para aprender, mas que é um processo natural e o ajudará a alcançar o seu 

objetivo: a aprendizagem. O erro, nessa perspectiva, será ressaltado, discutido e analisado 

mediante as dificuldades do sujeito e, a partir daí, ele vai buscar o acerto e, 

consequentemente, a concretização da aprendizagem. 

Um dos objetivos dessa metodologia é fazer com que os envolvidos no processo 

sintam maior motivação para o alcance da aprendizagem, pois o que seria um empecilho, o 

erro será um motivo para que eles se lancem sem temor em busca da efetivação da mesma. 

Essa metodologia de ensino de espanhol como língua estrangeira a partir do erro é 

discutida com os sujeitos de pesquisa (discentes), convocando-os a participar da construção da 

sua aprendizagem sem restrições, pois, o mais importante, as maiores motivações advêm do 

desejo de alcançar o desconhecido e, para isso, o medo, principalmente o de errar, que 
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causava constrangimentos, deve ser lançado fora deste ambiente para que a aprendizagem 

ocorra. 

 Logo após as orientações destinadas aos discentes (sujeito da pesquisa), foram 

desenvolvidas atividades com diversos gêneros discursivos dentro de uma abordagem Sócio-

histórica, para o desenvolvimento específico da habilidade escrita, como já ressaltado 

anteriormente. Entretanto, essas produções textuais não serão aqui analisadas, já que não 

estou tratando de analisar erros, mas perceber neles subsídios para um desenvolvimento 

metodológico em sala de aula. E essa percepção é trazida nesta pesquisa através das respostas 

dos sujeitos aos questionários I e II, que demonstram, no discurso dos informantes, se esta 

metodologia tem validade mediante as suas perspectivas de ensino e aprendizagem. 

Já destacado na seção anterior, vale lembrar que, para o desenvolvimento das 

atividades de ensino na sala de aula para esta pesquisa, parti da concepção de gêneros 

discursivos e o dialogismo de Bakhtin (2010) em interface com a teoria Vytsgoskiana. Sobre a 

teoria da Análise de Erros, pretendo apenas ressaltar o trabalho de pesquisadores nessa área, e 

com as demais teorias, propiciar um trabalho interacionista com diversos gêneros discursivos, 

a fim de perceber no erro descoberto, por meio das interações em sala de aula, um elemento 

de avanço na conquista da língua meta. 

 Para a efetivação da aprendizagem da língua espanhola, utilizo-me dos gêneros 

discursivos já conhecidos do cotidiano dos aprendizes, ao utilizarem esses mesmos gêneros 

em sua língua materna. O erro, percebido e discutido na escrita dos discentes na língua 

espanhola, serve de apoio para o trabalho e para o surgimento de novos enunciados pelos 

mesmos, gerando outros gêneros discursivos. É dessa maneira que dinamizo o ensino. Os 

discentes se arriscam, participam e desenvolvem mecanismos de aprendizagem vendo o erro 

no cotidiano de sua vida escolar como uma ferramenta que dói, mas, como a injeção, sabe-se 

que causa incômodo, contudo, às vezes, ela é inevitável para se estabelecer a cura de alguma 

enfermidade. Assim é o erro: incomoda, mas é necessário para que se alcance o acerto. 

A partir do conceito de interlíngua, que a priori foi concebido como o processo que o 

discente, ao longo de sua aprendizagem, percorre ao elaborar o seu próprio conceito sobre a 

língua alvo, erigindo inclusive uma língua “intermediária” até chegar à aquisição 

propriamente dita da língua meta, evitarei que se cristalizem fossilizações. O erro foi 

percebido pela docente (pesquisadora) e discentes (sujeitos da pesquisa) e, a partir dele, 

trabalhadas as dificuldades para o alcance da aprendizagem. Sendo assim, essa cristalização 

talvez não se concretize. 
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Pretendo com a pesquisa ir além das taxionomias de erros, visto que busquei não 

apenas compará-los ou elencá-los, mas analisar os erros em todas as suas modalidades, à luz 

do referencial teórico, para verificar se esses erros, uma vez identificados, contribuíam, de 

forma positiva, para o sucesso do trabalho pedagógico e, consequentemente, para melhorar o 

desempenho do discente, a fim de alcançar a língua alvo. 

A pesquisa de campo foi feita em uma sala de 2ª série do Ensino Médio, no Colégio 

Modelo Luis Eduardo Magalhães (CMLEM), situado na Av. Olívia Flores, nº 1.180, na cidade 

de Vitória da Conquista, Bahia, durante duas unidades letivas, com duas aulas semanais de 

língua espanhola. A primeira unidade correspondeu a 63 dias letivos, sendo contabilizadas 31 

aulas da disciplina. Na segunda unidade, que correspondeu a 52 dias letivos, foram 

contabilizadas vinte quatro aulas da disciplina. A pesquisa foi realizada em 83 horas-aula de 

50 minutos cada.  

Saliento, todavia, que estive na escola campo da pesquisa desde a jornada 

pedagógica, que ocorreu do dia 01/02/2012 a 03/02/2012 (conforme calendário anexo).  Atuei 

como professora regente da referida disciplina, membro do corpo docente da unidade escolar, 

e como pesquisadora. Embora professores e diretores soubessem da minha função de 

pesquisadora, os alunos, sujeitos de pesquisa, só tiveram conhecimento disso no momento em 

que terminei a coleta de dados, ou seja, ao final da II unidade, que ocorreu em 27 de outubro 

de 2012. 

 Optei por manter-me em sigilo, a fim de que não houvesse interferência no resultado 

da pesquisa, pois, se de início os alunos, sujeitos de pesquisa, soubessem do que se tratava, a 

desenvoltura e a postura deles poderiam sofrer interferência. Os informantes me viam como a 

professora da disciplina e me dispensavam o tratamento que sempre destinavam a todos os 

professores. 

Cabe lembrar que tive muitos contratempos que dificultaram o processo da pesquisa.  

Entre eles, a greve dos policiais, que durou uma semana. Preocupados com a falta de 

segurança devido à greve, pais, professores, diretores e alunos optaram pela suspensão das 

aulas, no período de 07/02/2012 a 10/02/2012. Outro fator foi a greve dos docentes que 

perdurou 104 dias, totalizando, na unidade escolar onde desenvolvia a pesquisa, 69 dias 

letivos sem aula. Esses fatos já implicaram a alteração do calendário escolar e 

consequentemente o adiamento das atividades propostas. 

Retomei as atividades precisamente no dia 06 de agosto, o que gerou alguns 

transtornos como: evasão de sujeitos de pesquisa/alunos. Os muitos dias sem aula 

estimularam alguns pais a retirarem os filhos da instituição, matriculando-os na rede privada. 
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Foi quebrada a sequência de atividades, e os alunos voltaram desmotivados devido ao tempo 

que ficaram sem aulas. Permaneceram na escola 32 alunos, dos 35 que optaram pela língua 

espanhola, sendo 22 frequentadores assíduos e sete esporádicos; os demais permaneceram 

matriculados, contudo se ausentaram do colégio.  

Todos esses fatores obrigaram-me a redimensionar o meu cronograma de pesquisa. 

Inicialmente tinha a intenção de ficar durante todo o ano letivo, porém, devido a esses 

entraves, decidi pesquisar somente em duas unidades, já que tinha como empecilho não 

apenas o novo calendário da instituição onde estava sendo realizada a pesquisa, mas também 

o calendário do Programa do Mestrado ao qual estou vinculada para ser seguido. 

A escolha do CMLEM para o desenvolvimento da pesquisa deu-se por ser a única, 

na cidade, a oferecer a língua espanhola no Ensino Médio, bem como pelo fato de eu estar 

diretamente envolvida com a implantação da disciplina em sua matriz curricular. 

A partir das respostas aos questionários sobre as concepções de erro trazidas pelos 

discentes, a professora pesquisadora ressalta que os erros cometidos pelos alunos são pontos 

de apoio para correção dos trabalhos produzidos por eles nas aulas de ELE. 

 Por meio da participação dos discentes/sujeitos da pesquisa nas atividades sugeridas 

pela professora pesquisadora e suas respostas aos questionários I e II, foram feitas a 

organização e classificação das informações que permitiram esclarecer fatos do cotidiano dos 

informantes, bem como o levantamento os dados para análise da pesquisa. 

 

3.2 O LIVRO DE ESPANHOL ADOTADO PELO COLÉGIO MODELO LUIS EDUARDO 

MAGALHÃES 

 

O livro adotado pelos professores de espanhol da referida instituição é o El Arte de 

Leer Español (Interaccción) das autoras: Deise de Lima Picanço e Terumi Koto Bonnet 

Villalba. Esse foi um dos escolhidos pelo Programa nacional do Livro Didático (PNLD), por 

contemplar o que determinam os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino 

Médio, especificamente o que trata de Língua Espanhola. 

Esse livro é multisseriado, tendo para o primeiro ano o Vol. 1, o segundo ano o Vol. 2 e 

para o terceiro ano o Vol. 3; cada volume está dividido em 4 unidades didáticas, com 

temáticas variadas. A primeira unidade do livro com que estamos trabalhando (segundo 

volume) tem como tema: AMÉRICA... AMÉRICA Formación de identidad híbrida. A 

segunda TRABAJO Y SOCIEDAD Trabajo y Juventud. Terceira Unidade  EL MUNDO 
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URBANO Urbanidad y memoria, a quarta e última SALUD Y RELACIONES HUMANAS 

Salud y alimentos funcionales. 

O livro didático é um dos gêneros discursivos com que trabalhei; no entanto, recorri a 

outros, como: filmes, jornais, história em quadrinhos, revistas, sites, e-mails, blogs, redes 

sociais etc., de acordo com o perfil dos discentes, sem rechaçar as propostas do livro didático.  

 

3.3 PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA  

 

Os alunos do ensino Médio do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães em Vitória da 

Conquista – BA optam pela língua estrangeira Moderna que desejam cursar. 

 Na instituição são oferecidos Inglês e Espanhol, em horários simultâneos. Nessa turma 

de segunda série, composta de 32 alunos, a maioria dos alunos possui entre 15 e 20 anos de 

idade, sendo 11 do sexo masculino e 21 do sexo feminino, conforme o quadro a seguir. 

 

Quadro 3 – Dados dos sujeitos de pesquisa 
                                                                                                                                                (Continua) 

Sujeitos participantes da pesquisa Data de Nascimento Gênero 

Sujeito 1 08/12/1993 Masculino 

Sujeito 2 29/10/1993 Feminino 

Sujeito 3 13/12/1993 Masculino 

Sujeito 4 15/02/1992 Feminino 

Sujeito 5 11/11/1995 Feminino 

Sujeito 6 26/03/1993 Feminino 

Sujeito 7 03/12/1995 Feminino 

Sujeito 8 07/01/1995 Feminino 

Sujeito 9 02/02/1995 Masculino 
Sujeito 10 25/11/1987 Masculino 
Sujeito 11 25/03/1993 Feminino 
Sujeito 12 12/10/1994 Masculino 
Sujeito 13 03/05/1995 Masculino 
Sujeito 14 21/08/1996 Masculino 
Sujeito 15 20/10/1992 Feminino 
Sujeito 16 09/06/1996 Feminino 
Sujeito 17 02/12/1996 Feminino 
Sujeito 18 15/01/1996 Feminino 
Sujeito 19 13/09/1993 Feminino 
Sujeito 20 17/05/1995 Masculino 
Sujeito 21 23/07/1994 Feminino 

Sujeito 22 15/08/1994 Feminino 

Sujeito 23 11/09/1996 Feminino 

Sujeito 24 19/03/1995 Masculino 

Sujeito 25 23/11/1994 Feminino 

Sujeito 26 28/04/1995 Feminino 

Sujeito 27 12/01/1995 Feminino 

Sujeito 28 17/05/1996 Feminino 

Sujeito 29 05/02/1994 Feminino 

Sujeito 30 21/05/1995 Feminino 
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Sujeitos participantes da pesquisa Data de Nascimento Gênero 

Sujeito 31 22/11/1993 Masculino 

Sujeito 32 18/11/1993 Masculino 

       Fonte: Colégio Modelo Luis Eduardo Magalhães               

  

Vale salientar que, embora, desde a primeira série do ensino Médio, sejam oferecidas as 

duas línguas estrangeiras no CMLEM, existiam alunos que ainda não tinham cursado 

espanhol, porque fizeram a primeira série em outro colégio, que não oferecia língua 

estrangeira. Trata-se, portanto, de uma turma heterogênea em relação ao conhecimento da 

língua alvo, cujos discentes tinham idade e maturidade variadas. Ressalto que o Colégio 

Modelo Luis Eduardo Magalhães só oferta o ensino Médio.  

Saliento ainda que, em nossa cultura, alguns dos estudantes da Educação Básica do 

colégio campo da pesquisa não percebiam o ensino-aprendizagem como algo prazeroso e 

inerente a sua vida, como elementos primordiais para a sua ascensão social, haja vista um 

comentário sobre a escola, proferido por um aluno: “Se estudar fosse servir para alguma 

coisa, Ronaldinho e Lula teriam estudado né?”.  O aluno refere-se a Ronaldinho, jogador de 

futebol, e ao ex-presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva.  

Esses comentários bem como outras brincadeiras surgem em sala de aula com o intuito 

de menosprezar o importante papel do professor para galgar a tão almejada mobilidade social 

numa sociedade capitalista, que coloca acima de tudo o ter. Ainda ilustra outra forma de o 

cidadão ver o mundo, ou seja, a instituição escolar está perdendo o seu papel enquanto 

promotora da ascensão social. 

 Cerca de 5%, dos sujeitos desta pesquisa viam a sala de aula como um tormento, as 

atividades um peso, e esses alunos só participavam efetivamente do processo mediante a 

coerção através da nota, o que dificultou a proposta de uma aprendizagem em que se valoriza 

a pré-disposição, responsabilidade, respeito e o desejo de aprender, avançar, vencer desafios. 

Era comum, todas as vezes que o professor instigava o aluno a participar de uma atividade, a 

pergunta: - Vale ponto? 

Tendo em vista a cultura dos alunos, minha proposta teve de ser adaptada à turma, ou 

seja, tive de atribuir pontos à cada atividade para que houvesse participação efetiva dos 

aprendizes, afinal eles já estavam acostumados à avaliação quantitativa, exigida pelo nosso 

sistema de ensino para promoção do aluno. Dessa forma, o professor pesquisador e os alunos, 

sujeitos da pesquisa, estariam envolvidos.  

Sendo assim, a escola adota um critério de um provão a cada unidade valendo cinco 

pontos (pontuação mínima para aprovação do aluno), restando mais cinco para que o 
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professor os distribua em atividades, de acordo com o critério que achar mais conveniente.  

Esta proposta não possuía a intenção de coagir os membros participantes da pesquisa, 

mas, como não se pode mudar uma prática apenas no período de pesquisa, tive que me 

adequar à identidade cultural do público, o que não descaracteriza a proposta de valorização 

do erro para o avanço dos aprendizes. 

 

3.4 O ERRO E A AVALIAÇÃO: ESCREVENDO, ERRANDO, APAGANDO, 

REESCREVENDO, CONQUISTANDO 

 

É a estrada do erro que pretendo trilhar para atingir a língua meta. Para isso, é 

importante ressaltar que a Análise de Erros, teoria que inaugura o erro dentro de uma 

perspectiva de elencá-los, não direciona minha pesquisa, pois, como já dito em outras 

seções desta dissertação, há muitos estudos neste campo. A exemplo disso, cito Bosols 

Muñoz (2005), que, nos Estados Unidos, discorre sobre o erro como ferramenta didática 

nas aulas de Espanhol como Língua Estrangeira (ELE).  

Bosols Muñoz, em seu trabalho intitulado Aprendiendo de los errores con la abuela 

Dolores: El error como herramienta didáctica en el aula de ELE, apresentado no I  

Congresso Internacional intitulado: “Español, lengua del futuro, em Toledo-España”,  

indica como promover o erro como ferramenta didática, desde as perguntas que devem ser 

feitas pelo professor para iniciar o seu trabalho até a utilização dos erros pelo aluno no 

processo de ensino-aprendizagem, demonstrando, inclusive, como o docente deve avaliar.  

 Blanco Picado (2002) propõe que se perceba o erro como fator positivo, portanto 

deve ser visto como um sintoma da interlíngua do aluno. Para a autora, o fundamental é 

aprender, não ensinar. O foco na sala de aula deve estar na aprendizagem, ou seja, no aluno 

e não no professor.  

Torre (2007) trabalha com o erro também na perspectiva positiva, percebendo-o 

como elemento inovador. Ele propõe a mudança da pedagogia do êxito para a pedagogia do 

erro. Sansoles (1997) segue a mesma linha dos demais autores, classificando e sugerindo 

caminhos para o alcance da meta, que é a aprendizagem da língua através do tratamento 

dado ao erro. Durão (2004, 2007) utiliza-se do modelo de Análise de Erros para classificar 

os erros praticados por brasileiros aprendizes de espanhol como língua estrangeira, bem 

como de espanhóis aprendizes de português. A autora cita as taxionomias de erros que 

auxiliam o pesquisador e o professor de língua espanhola a verificar os erros cometidos por 

seus alunos. 
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Percebo que este não é o primeiro trabalho direcionado para os erros, na perspectiva 

de vê-los como elementos de importância para a efetivação da aprendizagem. Contudo, 

quando trato de erros, trato de algo doloroso, como já explícito em seções anteriores. O ato 

de errar, em nossa cultura, é estar fora do padrão, fora do paradigma ideal, por isso surge o 

que se convenciona a chamar de correção e, por conseguinte, avaliação. 

Penso então, no ato de avaliar, de corrigir. Blanco Picado (2002) pergunta: quando e 

como corrigir os erros? O interessante é que, para aqueles oriundos dessa cultura, está 

muito claro que só se corrige o que não está correto, pois se estiver de acordo com um 

determinado padrão, não se corrige fato esse que impulsiona a se eleger um padrão.  

Existem duas alternativas complexas: escolher um padrão, no meu caso, linguístico, 

e, por meio dele, perceber o erro. Ao eleger um determinado padrão, estou excluindo tudo o 

que não foi escolhido como modelo adequado. Não seria essa escolha um erro? Para 

reforçar essa minha reflexão, tomo como parâmetros o ser humano (que erra), culturas (que 

se constroem com o humano, logo cheias de erros como, por exemplo, a cultura de que erro 

é “desvio do bom caminho”), língua (inerente ao humano, portanto constrói-se também 

errando) e práticas de enunciados (próprias do ser humano, que erra até concretizar seu 

discurso). Esses são só alguns, entre inúmeros exemplos, que poderiam ser elencados, mas, 

os citados são suficientes para a reflexão que desejo neste momento. 

É de fundamental importância que critérios coerentes perpassem pela cabeça dos 

profissionais envolvidos com a educação e que se reflitam nos planos de cursos, bem como 

nos, de aula. Como já esclareci, tomei como base o erro que se convencionou a chamar 

como desvio à norma estabelecida e reverenciada por membros da academia/sociedade. 

Falo de membros porque esse modelo padrão bem como os critérios de correção não foram 

eleitos, democraticamente, por todos os envolvidos no sistema, e o segmento mais 

interessado- os alunos- é excluído da discussão. Blanco Picado (2002, p. 18) salienta como 

devemos agir diante do aluno no que tange à correção: 

 

El alumno necesita saber en qué estadio se encuentra su aprendizaje. Para 

ello le será muy útil confeccionar, con la ayuda del profesor y de los 

compañeros, una hoja con los errores más frecuentes propios de su nivel, a 

los que tendrá que prestar especial atención. En el caso de la expresión 

escrita se puede hacer una primera autocorrección justo al terminar de 

escribir, una relectura para revisar esos puntos conflictivos, por ejemplo, 

las concordancias, los usos de ser y estar (grifo da autora) las relaciones 

temporales, etc. Por experiencia, el profesor sabe que muchas veces los 

errores son fruto del despiste o la improvisación y no del desconocimiento 

de las reglas.???? 
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Com base na indicação da autora, percebo que o trabalho de correção exige do 

professor empatia, ou seja, ele deve colocar-se no lugar do aluno durante o ato de corrigir e 

avaliar. Nessa perspectiva, fiz as correções/análises das produções escritas dos alunos 

baseadas nos gêneros discursivos discutidos em classe e vivenciadas fora dela, da seguinte 

forma: A Conferência, segundo Figueiredo (2005), consiste numa correção dialogada entre 

professor e discentes. Sobre esse tipo de correção Figueiredo (2005, p. 130), discorre:  

 

Uma vantagem das conferências é a interação entre professor e o aluno 

(Keh,1990). O professor, nesse caso, é um leitor ao vivo” e, dessa forma, é 

capaz de pedir esclarecimentos sobre pontos vagos, ajudar os alunos a 

resolver problemas, a tomar decisões. Nessa perspectiva o professor é 

visto como participante do processo da escrita e não apenas como alguém 

que irá avaliar o produto. Entretanto, alguns estudos, como o realizado por 

Goldstein e Conrad (1990), revelam que a participação dos alunos nas 

conferências varia de aluno para aluno, e que há uma tendência de o 

professor dominar o discurso durante as conferências. Todavia, segundo 

Walker (1992), o domínio do professor não se torna um problema se o 

foco da interação estiver nas reais necessidades dos alunos. 

 

  Optei, também, pela reescrita. Ressalto aqui o papel da reescrita referendado por 

Antunes (2003, p. 57-58), quando a autora demonstra, por meio de um quadro, algumas 

etapas da escrita. Sobre a reescrita ela ressalta: 

 

  Reescrever é etapa para o sujeito: rever o que foi escrito; confirmar se os 

objetivos foram cumpridos; avaliar a continuidade da temática; observar a 

concatenação entre os períodos, entre os parágrafos; ou entre os blocos 

superparagráficos; avaliar a clareza do que foi comunicado; avaliar a 

adequação do texto às condições da situação; rever a fidelidade de sua 

formulação linguística às normas da sintaxe e da semântica, conforme 

prevê a gramática da estrutura da língua; rever aspectos da superfície do 

texto, tais como: pontuação, a ortografia e a divisão do texto em 

parágrafos. 

 

 Decidi por adotar esses critérios de correção das avaliações realizadas durante o 

processo de ensino da língua espanhola, na sala em que desenvolvi a pesquisa, visto que o 

centro da aprendizagem é o aluno; o processo de aperfeiçoamento é o erro, discutido e 

praticado por meio de enunciados em diversos gêneros discursivos. O erro é visto como um 

elemento importante, pois ele aparecerá no momento em que se deseja acertar o que está em 

processo de aprendizagem. Por isso, o foco da minha avaliação está no processo, na forma de 

que se aprende e não apenas no produto final como resultado de um determinado momento ou 

de algumas horas de aula.  
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Quando o erro é visualizado e discutido evita-se a fixação do mesmo e, a partir dele, 

encontra-se o avanço no processo de aprendizagem. Portanto, esta investigação não trata de 

elencar erros, mas objetiva perceber o erro como elemento didático, fazendo com que os 

discentes percam o medo de cometê-los.  

Demonstrarei que os sujeitos/discentes participantes desta pesquisa se lançaram ao 

processo de aprendizagem sem o temor do erro, por meio dos depoimentos em resposta aos 

questionários I e II, bem como por algumas produções textuais, aqui cognominadas de 

Figuras, escolhidas aleatoriamente. 
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CAPÍTULO 4 – PERCEBENDO OS DADOS “ACERTANDO OS ERROS” 

 

 

Os dados para análise constam das respostas dos sujeitos de pesquisa a dois 

questionários. Um primeiro questionário, aplicado no início da investigação, no primeiro 

contato da pesquisadora com os alunos, teve como objetivo verificar a percepção que os 

discentes tinham sobre o ato de errar. O segundo, aplicado no final da segunda unidade, no 

dia 27 de outubro de 2012, objetiva verificar se a concepção que se tinha do erro permanece a 

mesma ou se houve mudança a partir das aulas ministradas pela pesquisadora/professora 

durante as duas unidades, em que o erro linguístico foi apresentado como aliado ao processo 

de ensino/aprendizagem.  

  O primeiro questionário consta de dez perguntas subjetivas, que foram respondidas 

pelos 15 alunos presentes à aula do dia 15 de fevereiro de 2012. As respostas foram transcritas 

neste trabalho na sua forma original, portanto sem alterações ortográficas ou de outra ordem. 

A análise das 15 respostas se justifica pelo fato de esses alunos frequentarem mais 

regularmente as aulas. A falta de assiduidade dos discentes deveu-se, creio eu, a problemas 

relacionados às paralisações de servidores públicos, policiais e professores, cujo período se 

estendeu por mais de 100 dias, e isso acabou inviabilizando as atividades conforme 

planejamento.  

O segundo questionário consta de apenas três perguntas subjetivas versando sobre a 

concepção de erro dos informantes após o trabalho desenvolvido pela 

professora/pesquisadora.   

O terceiro instrumento de coleta de dados são as produções textuais, em língua 

espanhola, de informantes participantes da pesquisa, desenvolvidas no período em que a 

professora pesquisadora esteve trabalhando com a proposta do erro como instrumento 

didático. Foram escolhidos aleatoriamente quatro textos. Esses textos têm a finalidade de 

demonstrar a produção na língua meta, sem o medo de errar, e verificar se esse processo se 

desenvolve com mais autonomia, visto que os informantes não mais percebem o erro como 

um bloqueador da aprendizagem, mas como um processo natural para o alcance do objetivo 

que é a aprendizagem da língua em estudo.  

Não há análise das produções textuais relacionadas a taxionomias de erros, visto que a 

função dos textos é demonstrar que os alunos, que cursam segunda série do Ensino Médio, 

cujo conhecimento linguístico e cultural da língua espanhola é restrito, atiram-se à 

aprendizagem sem medo de errar. 
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4.1 ANÁLISES DO QUESTIONÁRIO I (PERCEPÇÃO DE ERROS DOS DISCENTES) 

 

O questionário I tem como pergunta introdutória o porquê dos informantes optarem 

pela língua espanhola, já que na instituição são oferecidas duas línguas estrangeiras modernas 

– espanhol e inglês, ficando, entretanto, a cargo do aluno optar por uma delas.  Mais de 90% 

dos informantes responderam que sua opção foi devido ao fato de o espanhol assemelhar-se 

ao português, e isso facilitaria a aprendizagem.  

Almeida Filho (1995, p. 14-15), ao discutir abaixo sobre o ensino de Português para 

falantes de Espanhol, ratifica a justificativa dos informantes em relação à facilidade que falantes 

de Português têm para aprender Espanhol e vice-versa.  

 

Para aqueles que ensinam Português para falantes de Espanhol as duas 

línguas são tidas como irmãs da mesma família lingüística - a das neolatinas. 

Ambas têm um tronco comum, o Latim, e uma história evolutiva paralela, a 

da popularização diáspórica do idioma latino clássico na península ibérica e 

de lá para as Américas, África e Ásia. Essa proximidade pela ascendência é 

um primeiro dado que nos permite concluir que algo no fundo (ou no 

passado) aproxima linguisticamente falantes de Português e Espanhol. De 

fato, dentre as línguas românticas o Português e o Espanhol são as que 

mantêm maior afinidade entre si. 

De fato, a condição de serem línguas irmãs assim tão próximas encapsula 

subjacente proximidade tipológica das duas línguas. A ordem canônica da 

oração nas duas línguas é altamente coincidente, a fonte maior do léxico é 

basicamente a mesma e as bases culturais onde se assenta são em larga 

medida compartilhadas. Ulsh (1971) estabelece, por exemplo, que mais de 

85% do vocabulário português tem cognatos em Espanhol. 

 

 

Embora tenha essa constatação, o estudo sistêmico da língua portuguesa por falantes 

de espanhol ou de espanhol por falantes de português faz-se necessário, para que se evitem 

constrangimentos, pois essa proximidade das línguas gera falso conhecimento. Sobre isso 

Almeida Filho (1995, p. 15) discorre: 

 

Na prática, todo falante do Espanhol já naturalmente conta com 

conhecimentos e habilidades comuns entre a língua-alvo e a língua de 

partida, o que lhes permite iniciar a aprendizagem com índice pós-elementar 

de compreensibilidade do insumo da nova língua. Na verdade, esse “quase 

falar” essa “criação possível”, essa facilidade enfim que o falante de 

Espanhol experimenta ao produzir a palavra, mostra uma outra face – o da 

facilidade enganosa e do conhecimento movediço. Esse “quase - falar” 

invariavelmente leva o constrangimento de parecer querer dizer sem poder 

ser bem entendido. 
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A necessidade do estudo sistêmico implica, também, reconhecer os erros e, a partir 

deles, a aprendizagem se concretiza para que os constrangimentos não ocorram quando da 

utilização da língua meta em situações reais. 

 As questões de 1 a 5 do primeiro questionário versam sobre o erro em todas as esferas 

da vida e levam em consideração as experiências cotidianas dos informantes. As respostas 

serão apresentadas em bloco de 5, para uma melhor visualização e compreensão dos dados, 

mas a análise será feita conforme a pertinência de cada resposta.  

 

Questão 1. Como você define o erro? 

Respostas: 

Informante I: [...] às vezes agente comete muitos erros por qualquer besteras. 

Informante II: Erro é algo que você comete uma vez e com ele, você aprende a não cometê-

lo novamente. 

Informante III: O erro não é bom, mas ele nos ajuda. 

Informante I: Um acontecemento que ocorre com todo ser humano, que pode trazer 

consequências. 

Informante V: O erro como uma certa falta de experiência, que vamos adquirindo aos 

poucos ao decorrer da caminhada. 

 

As respostas dos informantes caracterizam-se por perceber no erro algo que incomoda, 

pode trazer consequências indesejáveis, contudo é inevitável e faz parte da vivência do ser 

humano. Quando o informante V declara “O erro como uma certa falta de experiência, que 

vamos adquirindo aos poucos ao decorrer da caminhada”. O erro, na visão desse sujeito, 

ocorre por ele não ter desenvolvido determinadas habilidades, porém ele percebe no erro a  

experiência para o desenvolvimento do que se deseja alcançar.  

Em nossa sociedade, o erro é visto como desvio do bom caminho, portanto a pessoa 

que o comete deve ser segregada, afastada, como demonstra Ferreira (2001, p. 277) que, entre 

diversas definições, entende o erro como “desvio do bom caminho”. Logo o erro traz 

constrangimentos em nossa cultura, e o indivíduo que o comete deve ser penalizado. Por 

tanto, errar gera constrangimento, gera infortúnio. Embora se perceba que é impossível viver 

e não sair do caminho chamado “bom” em algum momento, ninguém deseja errar e, quando 

isso ocorre, o melhor é escondê-lo ou ignorá-lo. 

 

Informante VI: O erro eu defino como uma coisa normal, que todo mundo comete. 
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Informante VII: Erro é quando esta palavra esta cometendo algum coisa que tem muito 

haver nesta língua espanhola. 

Informante VIII: É errando que aprendemos. O erro faz parte da vida. 

Informante IX: Como um ato que não deveria ser tomado.  

Informante X: É a nossa forma de aprendizado já que , geralmente, nós não acertamos 

sempre. 

 

Verifico que os informantes VI, VIII e X percebem o erro como algo inerente ao ser 

humano, não o veem como algo anormal. Já o informante IX o percebe como algo que não 

deveria ser realizado. No entanto, o próprio verbo “deveria” indica que, embora se perceba 

como algo negativo, ele é inevitável. 

 

Informante XI: Não respondeu. 

Informante XII: Algo que não foi devidamente concluído. 

Informante XIII: Para mim, o erro é uma fase de aprendizado. Se alguém comete um erro 

não sendo propositalmente, é um sinal de que algo você busca mas, se você deixa de fazer 

algo pelo simples medo de errar é um sinal de que você não quer correr atraz do seu 

objetivo. 

Informante XIV: Com o erro podemos aprender bastante. 

Informante XV: O Erro é uma maneira de superação. É errando que se aprende. 

 

Percebo que os sujeitos desse bloco não trazem uma visão negativa do erro em relação 

à vida. Tratam-no como algo intrínseco ao ser humano. Verifico, inclusive, na fala do 

informante XIII, que, se o medo de errar aparece, o indivíduo não anseia alcançar o objetivo. 

Isso dá a entender que o erro faz parte de um processo natural para se conseguir o que se 

deseja. - “...se você deixa de fazer algo pelo simples medo de errar é um sinal de que você 

não quer correr atraz do seu objetivo,” salienta o informante XIII. 

 

Questão 2. Você acredita que o erro pode ser bom, péssimo, ruim? Justifique sua 

resposta. 

 

Repostas: 

 

Informante I: Poder ser ruim porque se for para asertar uma coisa e não conseguir o erro é 

muito ruim. 
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Informante II: Acho que se o erro for cometido uma única vez, de uma forma em que 

desfrute a consciência de não cometê-lo novamente, poder ser bom, mas se este erro 

prevalecer por mais de uma vez, pode ser considerado ruim.  

Informante III: O erro com certeza é ruim. Porque ninguém quer errar em nada.  

Informante IV: Ruim  

Informante V: Pode ser bom ou ruim dependendo da situação. 

 

Noto que os informantes acreditam que o erro é ruim, no entanto fica claro, na fala do 

informante II, que o erro, sendo refletido, pode ser considerado positivo. O informante III 

acredita que o erro é ruim, pois ninguém o deseja. Contudo, fica evidente que, ainda que o 

erro seja indesejável, pode-se observar que os sujeitos admitem que ele seja inevitável e, se 

for rediscutido e observado, será um benefício para que não mais o cometam. Em Ferreira 

(2001, p. 277) errar é: “v.t.d.1. Cometer erro, enganar-se, em. 2. Não acertar em. 

T.i.3.Errar(1).T.c. 4. Percorrer. 5. Vagar. Int. 6. Cometer erro(s); falhar. 7. V.vagabundear(1).” 

Em nossa sociedade, nenhuma dessas conotações é bem vista, logo errar é estar fora dos 

padrões pré-estabelecidos. Contudo, reconhece-se, que o erro é inevitável. 

 

Informante VI: Na minha opinião ele pode ser ruim, ate porque ninguém gosta de errar, 

mais isso é a coisa mais comum. Tem gente que erra mais errar é humano. 

Informante VII: Não, por que é muito com de aprender varia línguas de como espanõl. 

Informante VIII: Sim pois existem erros menores e mais graves mas não deixam de ser 

erros.  

Informante IX:Na maioria das vezes é ruim, pois não foi um ato certo. Mas as vezes ele 

pode ser bom. 

Informante X: Bom. Com o nosso erro, podemos saber quais são as nossas dificuldades nos 

esforçamos mais.  

 

Os informantes ficam entre o que é cultural, ou seja, o erro não deve ser praticado, e o 

real, a saber, o erro é inevitável. Aqui, percebo que existe certo receio em avaliar o erro, o 

que me remete ao que Ferreira (2001, p. 277) define como “Desvio do bom caminho”. O erro 

considerado desvio deixa o indivíduo fora do bom caminho, portanto se o erro o deixa fora, 

logo é ruim, porém é inevitável em muitas circunstâncias para que se alcance o alvo. 
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Informante XI: Pode ser bom, que errando você também aprende. 

Informante XII: Bom , pois acertamos depois do ano. 

Informante XIII: Pode ser bom ou também ruim. Se você comete um erro tendo plena 

consciência do que estáfazendo e sabendo que é errado isso é ruim, mas se você faz uma 

coisa achando que é certo e depoisvocê vê que estava errado isso pode ser bom, porque com 

aquele erro você aprende o que realmenteé o certo. 

Informante XIV: O erro pode ser bom, a partir do momento que você se permite aprender 

com ele. 

Informante XV: Bom, para a melhoria do aprendizado. Ruim, porque quando não se há 

novas chances, o erro, automaticamente lhe elimina. 

 

Observo que, para os informantes, o ato de errar tem uma importância significativa 

quando não se erra propositalmente e, principalmente, quando se faz uma reflexão sobre o ato 

e, a partir dele, exista a promoção do acerto. Ressalto ainda, a resposta do informante XV que 

percebe que a intolerância ao erro causa eliminação. “[...] o erro, automaticamente lhe 

elimina.” Para o informante fica muito claro que, em nossa cultura, a segregação e o erro 

caminham juntos. 

 

Questão 3. Responda a esta pergunta de acordo a sua concepção sobre erros. Você 

comete muitos erros? Dê exemplos. 

 

Respostas: 
 

Informante I: Sim porque são os erros quando vou fazer prova, as vezes no começo do ano 

costumo errar as salas etc.  

Informante II: Acho que os erros em que cometo, me servem de experiência e 

conscientização.  

Informante III: Alguns. Provar, fazendo as escolhas erradas...  

Informante IV: Alguns. Chegar atrasados em algumas situações, erros nos horários.  

Informante V: Não muitos. Alguns muitos pessoais mais tudo me sérvio de experiência.  

 

Percebo que é um tanto constrangedor admitir que se cometam erros, entretanto 

verifica-se no erro um caminho para experiência. Vejo isso claramente, na fala do informante 

V, quando diz: “tudo me sérvio de experiência.” Contudo, o mínimo que o erro pode oferecer 

é experiência e culturalmente sei que o mesmo conduz à aprendizagem. Sobre isso a jornalista 
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Schultz (2011, p. 43) autora do livro: Being Wrong: adventures in the margen of error, em 

entrevista à revista Galileu, ressalta: 

 

Galileu: Qual a importância de estar errado? 

Schultz: Errar não é bom, mas já que é inevitável, temos de pensar diferente 

sobre as falhas, para preveni-las ou abraçá-las. 

Galileu: No que elas ajudam? 

Schultz: Erros são embaixadores da informação. Quando acontecem, 

significa que temos uma crença sobre o mundo que colapsa. Ao ver que 

nossa percepção não correspondia à realidade, podemos mudar. Quando uma 

falha das hipóteses que estão por aí falha, cientistas propõem outra e fazem o 

conhecimento avançar. 

Galileu: Há pessoas que lidam melhor com isso? 

Schultz: Sim, está relacionado à humildade e a metacognição – saber pensar 

sobre como você mesmo entende o mundo. Artistas, por exemplo, têm uma 

atitude mais receptiva porque as falhas são parte do processo criativo. Já 

para os políticos, hesitar, mudar de ideia e reconhecer um erro não faz parte 

do metiê. Se ele agir dessa forma, provavelmente será punido nas urnas. 

Galileu: Como tornar nossa atitude melhor? 

Schultz: Temos de entender que não cometemos erros porque somos maus. 

Culturalmente pensamos que quem erra é estúpido, preguiçoso ou 

intelectualmente menor. Isso não é verdade. Erramos por causa da estrutura 

da nossa mente, nosso organismo é feito para errar. Se conseguir superar o 

seu instinto de sentir vergonha por causa de um erro, de ignorá-lo ou culpar 

outras pessoas, consegue tratar os outros e a si mesmo com mais 

compreensão e perdão. 

Galileu: Dá mesmo pra mudar? 

Schultz: Se você pegar dois garotos de 18 anos, mandar um para faculdade 

de ciências políticas e outro para a de engenharia, verá que, depois de alguns 

anos, ambos têm uma atitude diferente sobre o erro. Isso significa que 

podemos como cultura, escolher que ideias queremos ou não passar. 

 

 

 A jornalista constata o que acredito em relação ao erro. No que tange ao ensino 

aprendizagem em língua espanhola o ato de errar é um caminho para aprendizagem. 

 

Informante VI: Sim. Já errei muito com minhas amigas e acho que cometer erros não é tão 

ruim assim, pelo menos você aprende a amadurecer mais.  

Informante VII: Os erros que agente são cometido é escrever uma palavra. Por exemplo: a 

experiência de La vida.  

Informante VIII: Cometo sim. Exemplo: com meus pais, na escola em vários momentos da 

vida. 

Informante IX: Sim, por exemplo erras nomes, lugares e varias outras coisa. 

Informante X: Sim, erros na vida pessoal, erros na sala de aula. 
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Nos excertos acima, o ato de cometer erros está para vida como uma maneira de se 

aperfeiçoar. Quando o informante VI declara que “...cometer erros não é tão ruim assim,...” 

verifico que o erro pode causar infortúnios, no entanto é praticamente inevitável. O que se 

deve fazer é percebê-lo, ou seja, não ignorá-lo, refletir sobre o mesmo e, a partir daí, não 

cometê-lo mais. O erro não deve ser ignorado só porque não é bem visto, mas salientado 

como um processo natural em que hipóteses vão emergindo para o acerto. 

 

Informante XI: sim, erros na vida pessoal, erros na sala de aula.  

Informante XII: Sim, cometo muito o erro de mentir.  

Informante XIII: sim, ser orgulhoso quando deveria ser ao contrario. 

Informante XIV: Não acho que errar seja humano e sim consciente, cada pessoa tem 

consciência do que faz. 

Informante XV: Sim, principalmente na minha convivência com as pessoas. Na escola, 

também cometo muitos erros, nas avaliações e atividades, porque ainda não tenho 

conhecimento suficiente para acertar tudo. 

  

 Nas repostas, os informantes deixam transparecer a negatividade do erro, mas 

asseveram que esse faz parte de suas vidas. O informante XIV acredita que quem comete o 

erro de forma consciente não é uma atitude benévola. Essa concepção vai de encontro aos 

demais informantes, já que, a exemplo do informante XV que diz que, em todos os setores da 

vida, se cometem erros porque não se tem conhecimento de tudo, porque todos estão em 

processo de aprendizagem na vida. Infiro, todavia, que o erro, embora seja inevitável em 

diversas circunstâncias da vida, deve ser percebido e corrigido por meio da reflexão para que 

não seja reforçado.  

A respeito do que fala o informante XIV “Não acho que errar seja humano e sim 

consciente, cada pessoa tem consciência do que faz.”, se o indivíduo comete o erro de forma 

consciente, esse deixa de ser erro, pois o objetivo de quem o praticou é justamente o que ele 

alcançou, pois esse já sabia dos resultados e o desejava, já que realizou o ato consciente. 

Sendo assim, gera uma nova discussão, não mais sobre o erro, mas sobre a ética, e esse não é 

o foco desta pesquisa.  

 

Questão 4. Se você pudesse ressaltar algo positivo sobre o erro o que você ressaltaria? 

 

Respostas: 

Informante I: eu ressaltaria todos os erros que cometia.  
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Informante II: Algo é bom, é que o erro nos faz adquirir experiência e nos fortalece mais e 

mais para poder seguir em frente. 

 

Informante III: Nós aprendemos com os erros.  

 

Informante IV: que sempre temos que se dar uma chance.  

 

Informante V: O grande ponto positivo e as lembranças que permanece para não cair no 

mesmo erro.  

 

Vejo que os informantes percebem no erro um fator que incomoda, mas os impulsiona 

para a melhoria da conduta, da atitude, do olhar sobre a vida. O erro estimula o 

desenvolvimento humano e prepara o indivíduo para os desafios da própria vida. 

 

Informante VI: O amadurecimento.  

 

Informante VII: O erro positivo que eu iriam cometer outra palavra no caso se não for 

substituída por uma frase.  

 

Informante VIII: errando uma vez, não fazemos de novo.  

 

Informante IX: que com um erro a pessoa aprende a acertar, a não cometer mais os mesmos 

erros.  

 

Informante X: o fato de aprendemos mais sobre o que erramos.  

 

As informações dos sujeitos evidenciam que o erro traz de positivo o 

amadurecimento, sendo a partir dele que a aprendizagem se aprimora, assim como caráter, 

personalidade de indivíduos. 

  

Informante XI: o erro ajuda a aprender.  

 

Informante XII: ele nos ensina a acertar. 

 

Informante XIII: Que isso foi apenas um ocorrido e mais pra frente você verá se estava 

realmente errado. 

Informante XIV: Errando é que se aprende. 

 

Informante XV: Errando uma vez, não cometerei o mesmo erro novamente, ou seja, estarei 

aprendendo. 

 

Os informantes percebem no erro uma ponte para solidificar a aprendizagem do que 

seria o correto. Embora todos percebam no erro a carga negativa que fora imposta 

culturalmente, tem-se a consciência de que, para que haja a efetivação de qualquer 
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experiência de vida positiva, a estrada do erro é, muitas vezes, inevitável. E, para que se 

concretize o acerto, frequentemente ocorre o que Ferreira (2001) discorre como desvio do 

bom caminho. O caminho pode não ser o bom, mas, se refletido e analisado, leva a 

excelência, como ocorreu, segundo Morais (1977, p. 22 apud LIMA, 2007, p. 2): 

 

A história da ciência reconhece inúmeros casos em que os erros sinalizaram 

a correção do procedimento usado pelo pesquisador. Talvez o maior inventor 

de nosso tempo, Thomas Alva Edison (1847-1931), dentre as suas mais de 

mil invenções patenteadas, para inventar a lâmpada incandescente ele teria 

realizado mais de 1.150 experimentos fracassados antes de chegar ao êxito 

de sua invenção. Também o embriologista Ian Wilmut (1945), declarou ter 

falhado 276 vezes antes de conseguir criar um clone (cópia idêntica) de uma 

ovelha, em 1997 que ainda provoca muitas discussões sobre a ética na 

ciência. Albert Sabin, inventor da vacina contra a poliomielite, lembrou 

sistematicamente que a invenção e a campanha de erradicação da paralisia 

infantil tinha sido “um trabalho de muitos, principalmente de todos aqueles 

que erraram antes para que o caminho do acerto ficasse mais curto depois”. 

 

 

 Com essa afirmação fica comprovado que, na vida, o erro, o mau caminho, surge, 

inúmeras vezes por falta de conhecimento, entretanto, se há persistência e interesse por 

descobertas positivas, o erro é inevitável. Contudo, não se deve parar a caminhada pela 

descoberta porque o erro surgiu, mas refletir sobre esse com o intuito de acertar, pois as 

histórias da humanidade e de suas invenções comprovam que errar é passo necessário para o 

aperfeiçoamento do que se deseja atingir. 

 

Questão 5. Qual a sua interpretação da frase: Errar é humano?  

 

Repostas: 

Informante I: por que é o que todos nós faz.  

Informante II: Todas as pessoas erram, isso é natural de todos nós. Nenhum ser humano é 

pior que outro pelo fato de ter errado. Somos todos iguais.  

 

Informante III: Que todos os seres humanos são iguais no apecto sobre errar, todos um dia 

errarão.  

Informante IV: Todo humano erra, ninguém é perfeito.  

Informante V: Acho que erra é humano e é normal pois ninguém é perfeito. 

 

Considerando as interpretações dos informantes, noto que eles corroboram o que 

transmite a frase popular de que o erro pertence à natureza humana, logo ninguém fica isento 
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de cometê-lo, já que a imperfeição faz parte da natureza do homem, e o erro está no caminho 

do aperfeiçoamento. 

 

Informante VI: É uma coisa que todo mundo comete. 

Informante VII: Errar é humano, Porque todos seres humano erra ter mais facilidade de 

aprender alguma coisa que passa tornar ruim. 

Informante VIII: Errar é humano, mas não podemos persistir no erro. 

Informante IX: que todo mundo um dia vai acabar errando, e que esse erro serve coo 

aprendizado.  

Informante X: sim, errar é humano e faz parte do processo de aprendizado. 

 

As interpretações dos informantes VI a X convergem com a dos informantes 

anteriores, ou seja, veem o erro inerente ao ser humano. 

 

Informante XI: todo ser humano erra.  

 

Informante XII: todos nós erramos 

 

Informante XIII: Não acho que errar seja humano e sim consciente, cada pessoa tem 

consciência do que faz. 

 

Informante XIV: Que todo mundo erra, mais permanecer no erro é burrice. 

 

Informante XV: Como seres humanos, estamos na condição de seres imperfeitos e por isso, 

completamente capazes de errar. Porém cabe a cada um de nós, aprender com nossos erros 

para não cometê-los novamente. 

  

A interpretação que o informante XV faz revela que, pelo fato de o ser humano ser 

imperfeito, o erro faz parte da vida dele e pode-se afirmar que o erro é intrínseco ao ser. 

Torre (2007, p. 67) problematiza: 

 

O erro como sensor de problemas. Que o equívoco e o erro levam consigo 

profundas conotações de rejeição e ocultação é algo natural evidente. Mas 

também podemos tirar partido dessas situações e transformá-las e melhora 

de conhecimento, do mesmo modo que se recicla o lixo para ser reutilizado 

proveitosamente. O erro, como resposta incorreta ou produto final de um 

processo é negativo, embora mude seu sentido se reutilizamos como 

informações para os processos seguintes. É isso que quero dizer com a 

expressão “sensor de problemas.” O erro é um indicador ou sensor de 

processos que não funcionaram como esperávamos de problemas não 
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resolvidos satisfatoriamente, e aprendizagens não alcançadas, de estratégias 

cognitivas inadequadas. E, sabendo disso, podemos intervir didaticamente 

para melhorar situações posteriores. 

Para Bachelard, o erro é um “passo obrigatório” do conhecimento, porque o 

saber não é dado, mas construído e essa construção se nutre de observações, 

primeiras evidências e hábitos, que servem de apoio ou obstáculo 

epistemológico na construção do saber. Por sua vez, Martinand (1981) 

afirma que o erro não é um defeito do pensamento, mas a testemunha 

inevitável de um processo de busca. Aprende-se não só “apesar dos”, mas 

“com” e “graças aos” erros.   

 

 A citação acima demonstra que, embora saiba, como diz o informante XIV, “que todo 

mundo erra, mais permanecer no erro é burrice” o erro é “testemunha inevitável de um 

processo de busca”, logo graças a ele alcança-se o acerto. 

 

As próximas perguntas referem-se ao ambiente escolar, precisamente ao ensino 

aprendizagem 

 

Questão 6. Como você encara o erro na sala de aula? 

 

Repostas: 

 

Informante I: As bagunças que é dimais e os colegas coversa muito, as vezes tem discusão 

os os professores. 

Informante II: Acho que o erro deveria ser encarado na sala de aula, como uma forma de 

aprendizagem, pois muitos entendem isso como uma forma de falta de Inteligência, mais 

todos nós estamos no colégio para aprender.  

Informante III: Normal, mas tentando errar o menor possível. 

Informante IV: Tento concertar este erro.  

 

Informante V: Normal, estamos em um ótimo ambiente para ser corrigido e não cair no 

mesmo erro.    

 

 Os informantes percebem o erro na sala de aula como uma ocorrência “normal” e 

entendem que esse ambiente é bem apropriado para a aprendizagem a partir do erro, já que 

geralmente ele está presente no espaço escolar. Considerando o que diz o informante II, 

entendo que a intolerância ao erro é frequente, visto que, em sua percepção, quem erra na 

sala de aula é considerado sem inteligência. Vejo claramente, em seu discurso, o que denota 

Câmara Jr. (1992, p. 108) sobre a consequência do erro: “contrariando um ideal da língua 

culta, serve de índice de incultura e de nível intelectual baixo.” O informante II verifica essa 

discriminação em sala de aula, ambiente em que os processos de aprendizagem deveriam ser 
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tolerados e utilizados, de forma que os aprendizes sentissem mais segurança ao se lançarem à 

aprendizagem, sem medo de parecer inculto, sem inteligência.  

Quando o informante V diz que a sala de aula é um ótimo ambiente para o erro ser 

“corrigido” e não voltar a repeti-lo, deixa claro que o erro, nesse espaço como em qualquer 

outro fora da escola, se for trabalhado, deve ser aproveitado para solidificar a aprendizagem. 

 

Informante VI: Lemos uma coisa que possa usar mais na frente como algo positivo.  

Informante VII: Em cara com muita garra e não comete-lo algo que senpreaconte 

ceu no dia-dia.   

Informante VIII: Normal, mas não podemos errar sempre 

Informante IX: como uma coisa normal, na sala nós estamos aprendendo a temos nossas 

dificuldades.  

Informante X: encaro de forma natural pois é algo normal e o meu objetivo aqui na escola é 

aprender.  

 

“O meu objetivo aqui na escola é aprender”. Quando o informante X, diz que seu 

objetivo na escola é aprender, visualiza-se que, para ele é muito claro o fato de que, nesse 

ambiente ele vai adquirir, aperfeiçoar conhecimento, logo, a falta de habilidade pode levá-lo 

ao erro, porém, essa ação, nesse ambiente deve ser trabalhada já que se trata de um contexto 

em que as estratégias de aprendizagem, inclusive o erro, devem ser toleradas e observadas de 

forma que se efetive a aprendizagem, pois, como disse o informante IX, “temos nossas 

dificuldades”, demonstra que  o erro ocorre por diversos fatores, entre eles, a dificuldade em 

determinadas disciplinas, neste caso,  a língua espanhola, o que é comprovado por Sansoles 

(1995, p. 203) quando diz: 

 

Todos tenemos experiencia de aprendizaje de una lengua extranjera y si 

hemos llegado a aprenderla es a costa de muchos errores. Todos podemos 

recordar algunos de esos errores, sonreírnos y después intentar indagar la 

causa. 

  

 

Para que se possa efetivar a aprendizagem o erro é inevitável, pois, até que se confirme a 

competência linguística, o processo de interlíngua está presente como estratégia de 

aprendizagem não apenas como desvio da norma. Esse processo é inevitável e se configura 

como uma ferramenta para o professor, pois, por meio dele, o docente reflete melhor sobre a 

sua prática pedagógica. 
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Informante XI: Uma coisa normal.  

Informante XII: como mais um motivo para acertar. 

Informante XIII: O caminho para o certo. 

Informante XIV: O erro em sala de aula serve para a gente poder aprender mais e mais. 

Informante XV: Uma maneira de aprendizagem, olhar o meu erro, faz com que eu veja o 

acerto e não erre mais. 

 

 Os informantes comprovam que o erro é importante para que se efetive a 

aprendizagem, pois, o percebem como processo natural em sala de aula assim como na vida. 

Torre (2007, p. 67) pondera: 

  

Um erro escreve Jacques Leplat, é associado frequentemente a resultados 

negativos. É revelado por meio das realizações; mas também pode ser 

considerado sob um ponto de vista positivo, ao se olhar para o interior do 

processo e analisar como ele ocorreu. Desse modo, o erro pode ajudar a 

esclarecer certos mecanismos de conhecimento e estes facilitam 

reciprocamente a interpretação do erro. Um erro proporciona uma preciosa 

informação para a pessoa que o comete e, ao docente ou analista, é útil para 

decodificar o processo seguido, permitindo conhecer algo mais sobre o modo 

como este ocorreu. Poderíamos falar de “um bom erro” se ele for capaz de 

melhorar a realização de outras tarefas. 

 

 

Questão 7. Você gosta quando o professor corrige seus erros? Justifique sua resposta. 

Respostas: 

Informante I: Sim porque eles fazem é pro bem e sepre alertando é muito bom.  

Informante II: De uma forma mais reservada, entre somente professor e o aluno. Sou um 

pouco tímida.  

Informante III: Sim. Por que na próxima vez, eu tentarei errar menos.  

Informante IV: sim. Pois é uma forma ou aprendisagem.  

Informante V: Sim, pois assim não permanecerei neles.  

 

A correção faz parte do ambiente escolar, porém a problemática que a envolve é como 

ela é praticada e desenvolvida. Percebo pelo enunciado da informante II que o professor, ao 

identificar o erro, deve preservar o discente mantendo certa discrição, visto que o ato de errar 

causa constrangimentos. A correção bem assistida e discutida é fundamental para que o 

discente perceba o erro e, a partir dele, não o cometa mais. Assim, o discente perceberá no 
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erro um processo natural para se chegar ao acerto. Sobre o aspecto da correção, discute 

Bosols Muñoz (2005, p. 2): 

 

En los años sesenta Nelson Brooks en su libro sobre la metodología de la 

enseñanza de idiomas, Language and LanguageLearning (1960), considera 

que el error es un elemento intrínseco al aprendizaje, e intenta dilucidar 

cómo reacciona el aprendiz durante la corrección: “Ifcorrection comes so 

soonthatitinterfereswith performance (forexample, stopping a student in 

themiddle of a sentence) itwilldefeatitsownpurpose”. (“Si la corrección se 

realiza al principio e interfiere en la capacidad de expresión, como por 

ejemplo interrumpir a un estudiante en medio de una frase, puede destruir 

totalmente el propósito de consolidar el aprendizaje”) (Brooks 1960: 206). 

En los años setenta James Hendrickson extiende la duda sobre la aplicación 

pedagógica del error al formular las siguientes preguntas: 

“Shouldlearnererrors be corrected? If so, when should learner errors be 

corrected? Which learner errors should be corrected? How should learner 

errors be corrected? Who should correct learner errors?”.(“¿Se deben 

corregir los errores?, si es así, ¿cuándo se debe hacer?, ¿qué errores se deben 

corregir?, ¿cómo se deben corregir?, y ¿quién debe corregirlos?) 

(Hendrickson 1978: 389). Dicho debate ha continuado durante las tres 

últimas décadas poniendo de manifiesto que la necesidad de cometer errores, 

y la capacidad de corregirlos, indica que el aprendiz está afianzando sus 

conocimientos lingüísticos. Sin embargo, mientras que a algunos alumnos no 

les gusta que se les corrija en clase, debido a que “entran en juego su 

emotividad y su afectividad, su personalidad y sus sentimientos de forma 

más preponderante” (Ribas Moliné et al. 2004: 92), otros esperan que el 

profesor les indique en todo momento sus errores. Para poder atender a las 

expectativas de ambos grupos debemos educarlos a apreciar las ventajas de 

'aprender a aprender de los errores', y para lograr este objetivo el profesor 

debe desmitificar el error como punto de partida. Una de las primeras tareas 

del profesor es, por lo tanto, crear una actitud positiva en el aula. Desde el 

primer día de clase es fundamental abordar el tema de cometer errores con 

naturalidad, como un proceso necesario en la adquisición de una lengua; 

“tenemos que conseguir que nuestros estudiantes se enfrenten al error sin 

traumas ni complejos. Lo importante es enseñar que del error también se 

aprende” (BLANCO PICADO, 2002, p. 15). 

 

No momento em que, na sala de aula, o professor motiva a aprendizagem do aluno 

partindo do erro sem que ele perceba no erro uma carga negativa, o docente estará lançando 

mão de uma ferramenta que levará o aprendiz, sem traumas e medo, ao avanço, em busca da 

efetivação da aprendizagem. 

 

Informante VI: Sim. Porque podemos ver onde não errar na frente.  

Informante VII: Caro que sim o professor ele esta na sala de aula para tiram duvida dos 

alunos: por que é o dever de todos nós.  

Informante VIII: Sim é sempre bom que corrija os erros.  
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Informante IX: Sim , pois quando eles corrigem , nós aprendemos a acertar.  

Informante X: Sim. Mostrando o meu erro, o professor me ajuda no crescimento do meu 

conhecimento.  

 

 A correção faz-se necessária, como disse o informante X, se o professor destaca onde 

ocorreu o erro e discute-o. Consequentemente essa atitude ajudará o discente encontrar o 

caminho que o leve ao seu objetivo e não mais verá no erro um mal que deve envergonhar-se. 

Sobre o processo de correção, optar pela reescrita é uma boa prática, pois atende às 

particularidades de cada discente, evita o processo de constrangimentos, e o aprendiz 

perceberá, em seus erros, o caminho para seus acertos.  Antunes (2003, p. 57-58) confirma o 

que foi dito quando diz: 

 

Reescrever é etapa para o sujeito: rever o que foi escrito; confirmar se os 

objetivos foram cumpridos; avaliar a continuidade da temática; observar a 

concatenação entre os períodos, entre os parágrafos; ou entre os blocos 

superparagráficos; avaliar a clareza do que foi comunicado; avaliar a 

adequação do texto às condições da situação; rever a fidelidade de sua 

formulação linguística às normas da sintaxe e da semântica, conforme 

prevê a gramática da estrutura da língua; rever aspectos da superfície do 

texto, tais como: pontuação, a ortografia e a divisão do texto em 

parágrafos. 

 

 Ao utilizar o critério da reescrita, o professor e o aluno conseguem atingir os 

objetivos: o professor, de mostrar o caminho, e o aluno, de percebê-lo. 

 

Informante XI: Sim, poruqe assim ela(e) me ajuda a aprender.  

Informante XII: Sim , pois ele quer o meu melhor , quer fazer aprender, e aprender bem. 

Informante XIII: Sim. Só assim vou saber onde errei pra poder não cometê-lo novamente. 

Informante XIV: Sim. Porque assim posso ver onde estar o meu erro, e apartirdai começar 

a concertá-lo. 

Informante XV: Em todos os momentos, porque além de tudo o erro é um incentivo pra que 

eu queira acertar na próxima oportunidade. 

 

Os erros, segundo os informantes, quando corrigidos sem causar constrangimentos, 

servem de incentivo para que o aluno não os cometa mais e também direciona o professor 

para o que deve ser analisado, como afirma a pesquisadora Alexopolou (2005, p. 103): 
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Errores pueden llegar a ser potencialmente muy importantes para el mejor 

entendimiento del comportamiento lingüístico de los aprendientes, un 

comportamiento inevitable y necesariamente desviantes en algunas 

ocasiones, certeros en otras pero, en todo caso, casi siempre creativo. 

 

 

 A pesquisadora corrobora o que dizem os informantes em relação ao erro, ou seja, ele 

pode beneficiar o processo de aprendizagem quando bem discutido, auxiliando o professor e o 

aprendiz mutuamente. Sobre esse aspecto Bolsols (2005, p. 3) ressalta: 

 
Tarde o temprano nuestros alumnos comenzarán a cometer errores delante 

de otros alumnos, y deben comprender que mediante el error su aprendizaje 

se verá reforzado, aumentando así su perfeccionamiento de la lengua 

extranjera.  

 

Questão 8. Você acredita que em algum momento de sua vida estudantil o erro lhe 

ajudou a chegar o acerto? 

Respostas: 

Informante I: Sim. Porque foi muito bom na minha vida aprender muitas coisas que é certo.  

 

Informante II: Sim, me ajudou, pois aprendi mais, e fui mais além no que eu tinha 

dificuldade. 

Informante III: Sim. Mas depois de ter corrijido.  

 

Informante IV: Sim. Ter colado em algumas provas me levou ao acerto.  

 

Informante V: sim.  

 

O informante IV entendeu o erro com outra acepção, com certa ironia; o erro a que ele 

está se referindo se trata de outro – desvio de conduta –, o que não é meu foco neste trabalho. 

Os demais informantes percebem que o erro, depois de discutido, leva-os ao acerto. 

 

 

Informante VI: não.  

Informante VII: Sim Por que aprendemos mais um pouco sobre esses erros estudantil.  

Informante VIII: Sim pois quando tiro nota baixa na outra unidade quero tirar uma nota 

melhor.  

Informante IX: Sim. Em vários momentos.  

Informante X: com certeza. 



64 
 

Verifico, nas informações dos sujeitos da pesquisa que, após terem consciência de seus 

erros, eles não voltaram a cometê-los.  

 

Informante XI: Com toda certeza. 

Informante XII: Sempre. 

Informante XIII: Sim. Porque alguém me corriu e assim eu aprendi. 

Informante XIV: Com toda certeza 

Informante XV: Em todos os momentos, porque além de tudo o erro é um incentivo pra que 

eu queira acertar na próxima oportunidade. 

 

Observo que o erro não é algo que alguém goste de cometer, em razão das diversas 

conotações negativas consagradas na nossa cultura, entretanto, é perceptível que é inevitável 

e, se bem discutido e entendido como algo decorrente do percurso de aprendizagem, ele passa 

a ser um aliado para o alcance da efetivação da aprendizagem. A informante XV deixa isso 

bem claro quando relata que o erro é um incentivo para que se alcance o acerto. 

A Linguística Aplicada tem debatido o erro com outras conotações, não apenas as 

taxionômicas. Essa discussão vem propagando uma ação pedagógica mais enfática no 

aprendiz, com certa tolerância ao erro, percebendo-o como um processo de hipótese e 

interlíngua do estudante. A escola ao adotar essa práxis deve cumprir a função de observar 

não apenas os êxitos, nem os considerados “melhores alunos”, mas imprimir na sala de aula 

um novo olhar, perceber nela o espaço para considerar os que estão ali com o objetivo de 

aprender. Sejam quais forem as dificuldades e os erros cometidos pelos discentes, eles devem 

ter a atenção de todos os envolvidos no processo de aprendizagem.  

A escola sempre proliferou a ideia de que o erro é uma falha punível e, portanto, deve 

ser evitado. Essa percepção sobre o erro perdura na história do homem. A título de exemplo, 

Torre (2007, p. 59) discorre: 

 

Um dos enfoques mais difundidos e generalizados sobre o erro ao longo da 

história do homem é a sua consideração como um efeito ou um resultado 

negativo, inclusive punível. Foi considerado pelas diferentes sociedades 

como indicador de fracasso e obstáculo ao progresso. Desde que as culturas 

primitivas do Oriente criaram a escola para assegurar a transmissão dos 

valores até nossos dias, a sanção do erro tem sido uma constante 

estreitamente ligada ao ensino. Do mesmo modo que o código penal é 

inseparável do código cível, sem o qual este carece de valor, a sanção do erro 

na aprendizagem acompanhou o ensino na escola em sua prolongada e longa 

história. Isto é, a sanção pelos equívocos na aprendizagem era como um 

instrumento de poder e uma estratégia de ensino, como as sanções penais 
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garantiam a ordem pública e o poder estabelecido. O erro na aprendizagem 

foi perseguido sistematicamente nas culturas suméria, oriental, egípcia e 

latina, chegando inclusive até nossos dias apesar das repetidas vozes de 

supressão. 

 

 

 Embora não haja mais sanções severas em relação ao aluno, o erro permanece punindo 

psicologicamente quem o comete. Por apresentar resquícios da pedagogia da punição, o erro 

não é tolerado até hoje em sala de aula, e são poucos profissionais envolvidos com a educação 

que o percebem como hipóteses de acertos. 

 

Questão 9. Você acredita que se aprende também, errando? 

 

Repostas: 

Informante I: Sim. Porque é errando que começa aprender.  

Informante II: Sim, nós fazemos, executamos mais de uma vez aquilo em que temos 

dificuldade. É como se fosse um exercício. 

Informante III: Sim.  

Informante IV: Sim.  

Informante V: Sim 

 

Visualizando os excertos acima, concluo que os informantes acreditam que aprende- 

se ao cometer um erro. Logo, o erro para eles, ainda que seja algo que deve ser evitado devido 

à repercussão negativa no ambiente escolar, promove a aprendizagem. Nesse contexto, 

constato que o erro, quando refletido, promove também a aprendizagem. Falando sobre o 

aspecto progressista do erro Torre (2007, p. 61) anuncia: 

 

À tese condutivista de que o erro é mau por natureza se contrapôs uma 

concepção que via o erro como sintoma de progresso. “Sem erro não é 

possível o progresso”, dirão. Contribuíram para sua credibilidade as ideias 

de Chomsky, para quem a linguagem é recriada pela criança a partir das 

estruturas universais inatas. E com o domínio desse código simbólico se 

chega progressivamente a outros conhecimentos; não como algo dado ou 

adquirido mecanicamente mediante estímulos, respostas e reforços, mas 

mentalmente construído por tentativa e erro. Esse novo paradigma substitui o 

conceito de aprendizagem como formação de hábitos pela formulação de 

hipóteses sobre aquilo que nos rodeia. O sujeito realiza suposições que trata 

logo de comprovar, rejeitando-as, mas mentalmente construído por tentativa 

e erro. 

Esse novo paradigma substitui o conceito de aprendizagem como formação 

de hábitos pela formulação de hipóteses sobre aquilo que nos rodeia. O 

sujeito realiza suposições que trata logo de comprovar, rejeitando-as ou 

aceitando-as como válidas. Assim é como o erro se transforma em sinal de 
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progresso e de avanço no desenvolvimento do conhecimento. E o que é 

válido para explicar o avanço científico também o é para o progresso 

pessoal. Nesse sentido, Ferrán (1990, p. 291) afirma: “As bases teóricas 

dessa nova atitude se fundamentam em que os processos de aprendizagem 

não são processos de formação de hábitos, mas de formulação de hipóteses 

sobre como funciona a língua e posterior comprovação dessas hipóteses em 

usos comunicativos”. 

 

 

Há uma necessidade de que a escola reveja o erro no processo de aprendizagem. 

 

 

Informante VI: Penso que sim.  

 

Informante VII: sim.  

 

Informante VIII :Claro pois é errando que se aprende.  

 

Informante IX: sim, ate mesmo na sala de aula, pois quando erramos podemos aprender a 

fazer certo.  

 

Informante X: acredito e isso é fato.  

 

Constato que os informantes acima confirmam a aprendizagem por meio do erro, o 

que convoca a escola a reavaliar o conceito que se prolifera em salas de aula sobre o mesmo. 

 

Informante XI: sem duvidas.  

Informante XII: sim. 

Informante XIII: Sem sombra de duvida. 

Informante XIV: Concerteza. Por que se você acerta sempre as coisas acontecem de uma 

forma muito natural demaneira que você não consegue tirar nenhum aprendizado daqui. 

Informante XV: Sim 

 

 

Comprovo que, embora o ato de errar cause constrangimento, ele é inevitável no 

processo de ensino- aprendizagem de qualquer habilidade, e a aprendizagem de língua 

espanhola não foge a essa constatação.  

 

Questão 10. Como você acha que os erros devem ser tratados em sala de aula pelo aluno 

e pelo professor? 

Respostas: 

Informante I: O professor as vezes tem erros e alunos também.  
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Informante II: Acho que o aluno deve ir em busca ao professor, correr atraz daquilo em que 

tem dúvidas, e tratar disso com ele.  

Informante III: Normal. E sempre tentando chegar mais próximo ao acerto.  

Informante IV: como uma situação normal, que seja facil desenvolver entre o aluno e o 

professor.  

Informante V: devem ser tratado normalmente pois todos erram todos são humano, ninguém 

nasce sabendo.  

 

 Nas respostas acima, considero que os sujeitos de pesquisa percebem que, quando o 

erro aparece, deve haver uma interação entre professor e aluno no processo de ensino 

aprendizagem. Sobre o erro como processo interativo Torre (2007, p. 63) discute: 

 

Um terceiro enfoque é o que considera o erro como resultado da interação 

sociocognitiva. Isto é, o erro leva implícita uma pauta social e, ao mesmo 

tempo, um processo cognitivo. O erro não só procede do desenvolvimento 

mental do sujeito, como da complexidade do problema ou da norma 

estabelecida. Se não tivéssemos pautas ou metas não existiriam desajustes 

destas. Nesse sentido, o erro tem um componente social e cultural que o 

torna distinto em cada sociedade. 

 

 

Informante VI: Como uma coisa individualmente , porque cada um tem opinião própria.  

Informante VII: Talvez pelo aluno e pelo professor. Porque o professor ele tinha mais 

facilidade de esinar muitos mais. Explicar para o aluno possa aprender.  

Informante VIII: em acordo o aluno e o professor tem que ser amigos.  

Informante IX: como uma forma de aprendizagem para ambos.  

Informante X: de forma natural pois o trabalho do professor é ensinar o dever do aluno, 

aprender.  

 

Comprovo que as questões culturais estão presentes nas respostas dos informantes 

acima. O informante VI acredita que o erro deve ser visto individualmente, não deve haver 

uma interação entre professor e aluno. Segundo ele o erro é um “problema” do aluno, pois 

professor e aluno têm posições e visões diferentes na sala de aula, logo o erro para esse 

informante deve ser avaliado dentro dessa perspectiva. O Informante VI fica com receio de 

comprometer o professor, pois o uso do “talvez” implica dúvida. No entanto, na visão dele, 

cabe ao professor ensinar, já que o professor “detém” o conhecimento.  
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O informante IX já diverge dos demais quando ressalta que o erro deve ser visto como 

aprendizagem para ambos, professor e aluno. Percebo nessa afirmação a negação de conceitos 

cristalizados pela cultura escolar durante anos, mais especificamente de que o professor é o 

detentor do saber, e o discente, sem luz. Contudo, o erro em sala de aula é uma questão que 

envolve todos os participantes do cenário, portanto deve ser discutido mutuamente. 

 

Informante XI: individualmente.  

Informante XII: naturalmente, pois estamos sujeitos em todo momento, e com eles 

aprendemos e crescemos. 

Informante XIII: Sempre tentando corrigi-los para que não cometa os mesmos novamente. 

Informante XIV: Devem ser tratados da melhor maneira possível. 

Informante XV: De maneira construtiva. Cabe ao professor não só corrigir o erro, como 

também mostrar aonde foi que o aluno errou e ensinar-lhe o correto para que o erro não se 

repita e a aprendizagem seja concreta. 

Cabe ao aluno, tirar cada erro, como um incentivo, para perseverar, e continuar tentando até 

chegar ao acerto.  

 

 Nos enunciados acima, apreendo que, exceto o informante XI, os demais percebem 

que o erro deve ser visto de forma interativa, construtiva em que professor e aluno entrem em 

ação. O informante XV ressalta que o professor não deve apenas corrigir o erro, mas indicar a 

correção ao aluno, mostrando-lhe caminhos. Vejo, claramente, que o informante considera o 

erro como um ponto de partida para melhorar o desempenho tanto do professor quanto do 

aluno, cada qual com suas respectivas responsabilidades. Fato confirmado por Torre (2007, p. 

66) quando assevera: 

 

Embora a partir de considerações éticas e morais, seja patente uma 

caracterização negativa do erro, a perspectiva conceitual não deixa de nos 

sugerir um novo caminho, uma mudança ou uma crise construtiva. Pelo 

menos desaparece o caráter punitivo e sancionador que vimos em acepções 

anteriores. Como processo, uma crise representa certo desajuste em nível 

psicológico ou político, não comportando necessariamente um efeito 

negativo; pelo contrário, muitas vezes é a origem de melhoras no 

crescimento mental ou nas diretrizes do governo. Transferindo esse conceito 

ao contexto escolar, o erro representa um desajuste entre a norma 

estabelecida pelo professor como válida ou correta e a resposta dada pelo 

aluno. Por parte do aluno deve existir uma acomodação cognoscitiva 

semelhante à utilizada em casa quando os pais dizem aos filhos o que está 

bem ou não. A criança vai aprendendo a norma moral e o comportamento 

social graças às correções do meio adulto. Na escola, aprende a cultura 
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socialmente organizada, sob as diretrizes do professor. O erro do aluno 

deveria fazer o professor refletir sobre a origem do mesmo, contribuindo 

com isso para melhorar o processo de aprendizagem. Como levá-lo em conta 

para favorecer as aprendizagens? Pode ser evitado, eliminado, retificado, 

deslocado? Em que momento e de que forma? Seria possível recorrer ao erro 

como estratégia didática? 

 

Ao responder o questionário analisado, os informantes não haviam tido nenhuma 

orientação didática da pesquisadora sobre o erro, no entanto é perceptível que o erro, embora 

visto culturalmente com toda carga negativa, os sujeitos da pesquisa percebem nele um 

caminho para a aprendizagem.  

Passo agora à análise do segundo questionário, aplicado após a minha intervenção nas 

duas unidades de ensino, tendo o erro como estratégia didática. Nesse questionário observei a 

ratificação ou não do pensamento dos informantes em relação ao erro, após a prática 

pedagógica da pesquisadora docente, com a percepção de que o erro consiste numa fermenta 

didática para o professor e para o aluno, como confirmado por Torre na citação acima. Então, 

a proposta da pesquisa é de alguma maneira responder à pergunta de Torre: “Seria possível 

recorrer ao erro como estratégia didática?”.  

 

4.2 ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO II 

 

 O questionário II consta de três perguntas subjetivas, cujas respostas dos sujeitos de 

pesquisa são depoimentos que ressaltam se o erro é positivo ou negativo no processo de 

ensino aprendizagem de língua espanhola. Fiz a análise de todas as respostas dos 15 

informantes. Resolvi fazer dessa maneira para que o leitor tenha a visão global da percepção 

dos participantes da pesquisa. Ao transcrever as respostas mantive a originalidade, portanto 

não fiz nenhuma alteração.  

 

Instrução: todas as perguntas referem-se ao processo de ensino aprendizagem da língua 

espanhola. Responda tendo como base as atividades dialogadas e realizadas na I e II 

unidade. 

 

Questão 1. Como você acredita que se constrói sua aprendizagem? 

Respostas: 

Informante I: Da força de vontade e do seu esforço de aprender. 
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Informante II: Com métodos diferentes e chamam a atenção do aluno como filmes, slides, 

entre outros, de forma que isso prenda o aluno no assunto. 

Informante III: Por meio de conhecimento, com suas bases de sabedoria. 

Informante IV: Se constrói de acordo com a educação, se ela quer aprender vai da força de 

vontade dela, tem que querer e gostar. Tem que ter consciência que é para um bom futuro. 

Informante V: Com dedicação, aprendizagem, respeito e ética. 

Informante VI: Através de coisas novas, livros, filmes e gosto de atividades recreativas. 

Informante VII: Prestando atenção, sem muita teoria, mais aulas práticas. 

Informante VIII: A princípio pelos pais. Depois na escola, com esforço de vontade e 

dedicação. Buscando sempre novos conhecimentos, por variados meios. 

Informante IX: A minha aprendizagem é construída através de debates; atividades em 

dupla, para que os alunos possam dialogar o que compreenderam filmes, músicas, ainda 

mais em sua matéria (risos). 

Informante X: Com muita determinação sabedoria. 

Informante XI: Na minha opinião a aprendizagem se constrói com estudos, diálogos, trocas 

de experiências e etc. Acho que com um bom convívio com o professor e os colegas, todos nós 

podemos ser melhores em nosso desempenho. 

Informante XII: Se constrói através do conjunto dos meus erros e acertos. Por meio daquilo 

que eu absorvo das aulas e coloco em prática. E se constrói principalmente diante de minha 

vontade de querer aprender e absorver tudo aquilo que me será útil futuramente. 

Informante XIII: Com um bom ensino e com vontade. 

Informante XIV: Prestando atenção nas aulas e nas leituras e o comportamento em sala de 

aula. 

Informante XV: Com competência, dedicação, esforço e interesse. 

  

De acordo com os excertos acima, verifico que as formas de aprendizagem são 

diversas, assim como é o ser humano. Não há como todos, em uma sala de aula, possuam um 

mesmo processo de aprender. Contudo, existe algo em comum nos aprendizes – todos 

cometem erro. Seja qual for seu mecanismo de aprendizagem, noto que em quaisquer 

processos o erro ocorre, a diversidade existe nos tipos de erros, pois esses variam de acordo 

com o nível de aprendizagem de cada indivíduo. 

 Pude detectar, pela construção dos enunciados dos sujeitos da pesquisa, nos diversos 

gêneros discursivos trabalhados, que os aprendizes se lançam no processo de aprendizagem, 

já que os gêneros explorados fazem parte do dia a dia de todos eles, sendo então a construção 



71 
 

do conhecimento da língua espanhola um processo de adaptação a outra língua, por meio dos 

gêneros que os sujeitos se utilizam no cotidiano em sua língua materna. 

 Por se deixarem envolver com a língua espanhola por meio dos gêneros discursivos 

propostos, o erro naturalmente ocorre, pois o conhecimento linguístico e cultural da língua 

espanhola pelos sujeitos de pesquisa está sendo construído gradativamente, pois ainda há 

muito que se aprender sobre essa língua. No entanto, com a constatação do erro e a discussão 

do mesmo, ocorre a construção da aprendizagem, tal qual a criança quando aprende a falar. 

 A informante IX, quando diz: “A minha aprendizagem é construída através de 

debates; atividades em dupla, para que os alunos possam dialogar o que compreenderam 

filmes músicas, ainda mais em sua matéria (risos),” sugere que os debates, a discussão 

devam fazer parte do gênero aula; para se travar o diálogo, os livros e textos devem enfocar 

pontos de vista diferentes. A língua, por ser social, revela traços do ser, portanto o ensino 

de língua não pode ser mecanizado, mas discutido mediante sua característica. O ensino da 

língua não pode ser visto muito menos considerado uma forma mecânica de mimetizar 

frases, orações. Sobre língua, Bakhtin (1997, p. 127) faz as observações:  

 

1. A língua como sistema estável de formas normativamente idênticas é 

apenas uma abstração científica* que só pode servir a certos fins teóricos 

e práticos* particulares. Essa abstração não dá conta de maneira adequada 

da realidade concreta da língua. 

2. A língua constitui um processo de evolução ininterrupto*, que se 

realiza através da interação verbal social dos locutores*. 

3. As leis da evolução linguística são de maneira alguma as leis da 

psicologia individual, mas também não podem ser divorciadas da 

atividade dos falantes. As leis da evolução linguística são essencialmente 

leis sociológicas*. 

4. A criatividade* da língua não coincide com a criatividade artística nem 

com qualquer outra forma de atividade ideológica específica. Mas, ao 

mesmo tempo, a criatividade da língua não pode ser compreendida 

independentemente dos conteúdos e valores ideológicos que a ela se 

ligam.* A evolução da língua, como toda evolução histórica, pode ser 

percebida como “uma necessidade cega, de tipo mecanicista, mas também 

pode tornar-se “uma necessidade de funcionamento livre”, uma vez que 

alcançou a posição de uma necessidade consciente e desejada. 

5. A estrutura da enunciação é uma estrutura permanente social.* a 

enunciação como tal só se torna efetiva entre falantes. O ato de fala 

“individual” (no sentido estrito do termo “individual”) é uma contradicto 

in adjecto.* 

 

 

Os enunciados produzidos pelos discentes no processo de aprendizagem devem ser 

debatidos e discutidos entre todos envolvidos no contexto da sala de aula. Isso é ratificado no 

enunciado do informante abaixo. 
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Informante XI: Na minha opinião a aprendizagem se constrói com estudos, diálogos, trocas 

de experiências e etc. Acho que com um bom convívio com o professor e os colegas, todos nós 

podemos ser melhores em nosso desempenho. 

O informante XI ressalta: “o bom convívio com o professor e os colegas, todos nós 

podemos ser melhores em nosso desempenho.”  

É interessante que haja interação entre os integrantes de sala de aula para que flua o 

respeito, a confiança e, consequentemente, a aprendizagem, objetivo maior dos atores desse 

cenário. 

 

Questão 2. Ao conversar por meio do chat, no facebook, você tem receio de errar? Por 

quê? 

Respostas: 

Informante I: Sim, porque eu aprendo o certo. Já que sei o certo pretendo não errar. E sim 

ter uma boa linguagem. 

Informante II: Às vezes. Prefiro não cometer muitos erros para que eu não insira aqueles 

erros no meu dia-a-dia, na escola, trabalho e até mesmo na internet. 

Informante III: Não. Porque na internet não tem muitos problemas em errar, pois redes 

sociais não tem nada a ver. 

Informante IV: Geralmente não; eu acho que vai muito da pessoa, não é bonito escrever 

tudo errado mais no mundo em que estamos vale lembrar que metades dos adolescentes 

escrevem errado e seria bom não ter tantos erros. 

Informante V: Porque recebemos nome de burro analfabético. 

Informante VI: Não porque são redes sociais, não tem problema errar. 

Informante VII: Não, pois lá é um local onde todos tem uma linguagem informal 

importando gírias, abreviações. 

Informante VIII: Sim acredito que se não tivermos o receio de errar, acaba virando hábito e 

passa a errar não só nos chats como em outros lugares e meios. 

Informante IX: Tenho receio de errar. Porque nós estamos expostos ao julgamento de 

outras pessoas, e ninguém gosta de ser julgado. 

Informante X: Não, pois o tipo de linguagem usada em chats é do tipo informal onde pode 

se errar e até abreviar as palavras. 

Informante XI: Geralmente quando eu erro, eu corrijo depois, não escrevo seguindo tanto 

as regras de língua portuguesa mais abrurio algumas palavras, e na maioria dos diálogos 

procuro escrever de forma que aoutra pessoa entenda. 
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Informante XII: Sim, porque não tenho muita prática em diálogos em outros idiomas. E 

também por ser muito perfeccionista e querer fazer tudo certinho. Porém, compreendo, que o 

erro, faz parte da construção de tudo. E para aprender a construir bem alguma coisa, antes é 

preciso errar. 

Informante XIII: Não, porque lá a conversa é informal e não formal. 

Informante XIV: Sim, porque faltam algumas palavras que eu concerto que não são 

completas por meio do chat. 

Informante XV: Não porque pela internet todos conversam do jeito que quer. 

 

A discussão sobre o erro linguístico em chats e redes sociais levou o jornalista Alberto 

Barbieri em 8 de janeiro de 2009, na seção de cultura do jornal El País – Espanha discutir 

sobre o tema El linguaje de chat com linguistas e filólogos. Apresento aqui as opiniões dos 

especialistas: 

 

Según el profesor José Pazo Espinosa del departamento de Filología 

Española de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), “lo que está 

ocurriendo, de forma paradójica y algo invisible para la propia sociedad, es 

que la escritura se está oralizando. Está adoptando los rasgos de la oralidad: 

inmediatez, aceptación del error (anacoluto en la lengua oral), predominio de 

la síntesis y de la simplificación, e inclusión de los aspectos afectivos 

(entonación en la oralidad, emoticones en la escritura)” (BARBIERE, 2009). 

 

As novas tecnologias estão invadindo todos os espaços sociais e, com elas, crescendo 

as novas formas de diálogos e convivência. A escola deve estar inserida neste contexto, 

utilizando-as como ferramenta para desenvolvimento das expressões linguísticas dos alunos, 

já que, além de chamar-lhes a atenção e envolvê-los, fica conectada com o universo dos 

discentes. Embora existam divergências sobre questões relacionadas à linguagem utilizada 

nesses espaços, a interação é interessante, pois é um fator motivacional para os discentes, 

inclusive para a discussão sobre o uso da língua e seus contextos. 

Quando o informante XIII diz que não tem medo de errar no chat, no facebook, ele 

justifica sua falta de medo dizendo que ali ele não utiliza uma linguagem formal e, sim, 

informal, sendo assim constato que a informalidade é um motriz que conduz à interação com 

outros sem receios, sem o medo do julgamento. Sobre essa informalidade, o jornalista, 

Barbiere (2009) ressalta a concepção de Leonardi: 

Paolo Leonardi, profesor de Filosofía del Lenguaje de la Universidad de 

Bolonia añade: "Las nuevas tecnologías han conquistado un espacio nuevo 

que antes la escritura no tenía: el de la informalidad. Se trata de una escritura 

contextual, una extensión de nuestra competencia lingüística, que entra 

http://elpais.com/autor/alberto_barbieri/a/
http://elpais.com/autor/alberto_barbieri/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20090108
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mucho más en la cotidianidad y que, como la lengua hablada, se convierte en 

algo de usar y tirar". 

 

 

No entanto, o constrangimento diante do erro prevalece, haja vista o que diz o 

informante IX: “Tenho receio de errar. Porque nós estamos expostos ao julgamento de outras 

pessoas, e ninguém gosta de ser julgado.” O receio do julgamento é observado mesmo 

naqueles espaços devido a toda carga negativa que o erro traz consigo. Contudo, quando o 

informante II diz: “Às vezes. Prefiro não cometer muitos erros para que eu não insira aqueles 

erros no meu dia-a-dia, na escola, trabalho e até mesmo na internet,” percebo que a 

observação feita relativa à adequação da linguagem ao contexto é de fundamental 

importância, a fim de se evitar um uso inadequado. Sobre isso, Barbiere (2009) justifica na 

fala do catedrático: 

 

José Portolés Lázaro, catedrático de Lengua Española de la UAM, comenta 

que "el único problema se da cuando se componen textos que deben ser más 

elaborados con la redacción y la ortografía de un SMS. Aquí comienza la 

tarea de los profesores: nadie obtiene el carnet de conducir por montar en 

bicicleta... De todos modos, esto no sólo les ocurre a los adolescentes, 

existen profesionales que redactan informes en PowerPoint. Por pereza o por 

falta de domino de la escritura, utilizan un medio que se ha pensado como 

apoyo de una exposición oral" (BARBIERE, 2009). 
 

Percebo que o cuidado com as adaptações e as variações da língua deve ser discutido. 

Sobre o mesmo aspecto, o jornalista expõe o discurso da linguista: 

 

De la misma opinión es la lingüista Maria Pia Pozzato de la Universidad De 

Bolonia. "Si existe un problema, es el empobrecimiento cultural, que no está 

vinculado a los medios de comunicación: si la política se simplifica, si se 

rebajan las inversiones en la escuela, si la sociedad viene orientada hacia un 

consumo de bienes que no prevé formas de consumo cultural, luego no es 

pensable culpar a los sms si la gente ya no piensa" (BARBIERE, 2009). 

 

Qualquer tipo de desvio deve ser discutido e contextualizado para que se evite o 

reforço do mesmo. Entretanto, sei que o erro é inevitável e, a partir dele, enxerga-se o acerto 

quando discutido e revisto. 

 

Questão 3. Se lhe é permitido errar no exercício de atividades escolares, você acredita 

que há aprendizagem? Sim ou não? Justifique sua resposta. 

Respostas: 
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Informante I: Não, porque já que é aprendizagem porque fazer errado? Se você realmente 

aprendeu tem que ser o certo. 

Informante II: Sim. Porque com erro, podemos ver e rever o conteúdo e assim corrigir esse 

erro. 

Informante III: Sim, pois errando que a gente aprende. 

Informante IV: Sim, porque como dizemos é errando que se aprende e é bom para termos 

consciência de que podemos acertar tudo, é só querer. É para isso que erramos para 

aprender mais. 

Informante V: Sim porque aprende errando. 

Informante VI: Sim porque errando a gente aprende. 

Informante VII: Sim, pra ver a correção e assim praticando aprendemos afinal ninguém 

sabe tudo. 

Informante VIII: Sim. Porém, se for corrigido e ensinado o correto após o erro. Mas a 

melhor forma seria não permitindo. 

Informante IX: Sim. Porque é errando que aprendemos mais e temos com quem tirar nossas 

dúvidas. 

Informante X: Sim, pois, como os nossos erros também aprendemos muito. 

Informante XI: Há aprendizado porque quando você erra, com a correção você acaba 

vendo seu erro, e depois poderá acertar, e se não errarmos é porque sabemos, mas não quer 

dizer que não precisamos mais aprender. 

Informante XII: Sim, porque o erro, é a prova de que pelo menos eu tentei, e com a 

correção do meu erro, não irei cometê-lo novamente, e isso me ensinará a maneira certa de 

fazer. “Uma vez que se aprende o erro, não se esquece do acerto nunca mais.” 

Informante XIII: Sim. Porque aqui estamos para aprender e errar faz parte do aprendizado. 

Informante XIV: Na verdade errar é absurto mas sim todos exercícios escolares agente erra 

muito e acerta pouco então acredito eu há aprendizagem são boas eu só não consigo 

aprender muito. 

Informante XV: Sim, se a pessoa quiser e se esforçar. 

 

 Com base nas repostas dos sujeitos de pesquisa, verifico que existe a concepção de 

que o erro não é bom, devido à sua carga negativa, sentimento que está culturalmente 

impregnado na sociedade. Contudo, é constatado que é impossível haver uma aprendizagem 

sem a presença do erro.  
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Verifico que a hipótese de que o erro pode ser um elemento didático positivo, pois os 

objetivos desta pesquisa foram ratificados pelos sujeitos que dela participaram. Os sujeitos 

evidenciaram o ato de errar e perceberam no erro um caminho para o acerto. A concepção de 

que o erro deve ser observado e discutido para melhor aperfeiçoamento da aprendizagem 

também é constatado nas respostas dos sujeitos. Quando a informante XII diz: Sim, porque o 

erro, é a prova de que pelo menos eu tentei, e com a correção do meu erro, não irei cometê-lo 

novamente, e isso me ensinará a maneira certa de fazer. “Uma vez que se aprende o erro, não 

se esquece do acerto nunca mais,” verifico que um novo olhar para o erro está sendo lançado 

pelos participantes da pesquisa, o qual está evidenciado nestes e na maioria dos excertos. 

Portanto, corrobora o dito o informante XIII: “Sim. Porque aqui estamos para aprender e 

errar faz parte do aprendizado.” 

 O erro pode sim ser positivo no processo de ensino aprendizagem de ELE. 

 Como afirma Torre (2007, p. 77) discutindo o que ele denomina “Pedagogia do erro”, 

 

Aqui não se busca o erro, ele é aceito como fato natural que acompanha a 

aprendizagem, de mesmo modo que a tensão e a crise estão presentes no 

desenvolvimento individual ou no processo social. Toda melhora passa pela 

mudança e nem sempre se consegue isso sem falhas nem equívocos.  

 

Por acreditar nessas premissas, o objetivo desta pesquisa é que se tenha um novo olhar 

para o erro no ensino de língua espanhola, a fim de que se gere uma didática em que se possa 

premiar aqueles que se lançam ao processo de aprendizagem e que, no percurso de sua 

jornada, não vejam o erro como algo que causa vergonha e, punitivo, mas, sim, como marcas 

de tentativas de busca pelo conhecimento. 

 

4.3 AMOSTRAS DE PRODUÇÕES TEXTUAIS 

  

Saliento que as produções textuais dos discentes, sujeitos da pesquisa, foram 

selecionadas aleatoriamente com a finalidade de aparecerem como figura, as quais 

demonstram como os sujeitos de pesquisa se lançam ao processo de aprendizagem sem o 

medo de errar. A primeira produção dos discentes/sujeitos de pesquisa teve como foco o 

gênero autobiografia e a outra versava sobre a solidariedade, cujo tema foi discutido a partir 

de um poema. Todas as produções dos gêneros discursivos trabalhados passaram pelo 

processo de reescrita. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 

 
 

 

Figura 3 

 
  

Figura 4 
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Figura 5 

 
 

 

Figura 6 
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  As figuras acima, de 1 a 6, são amostras da primeira produção textual dos discentes, 

sujeitos de pesquisa, já as figuras abaixo, de 7 a 13, constituem a última produção textual dos 

sujeitos desta pesquisa. 

 

Figura 7 

 

 

 

Figura 8 

 

 

Figura 9 
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Figura 20 

 

 

 

Figura 31 

 
 

 

Figura 42 
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Figura 53 

 
  

Essas figuras levam a crer, que o ato de errar não impede a ação do aprender. 
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CAPÍTULO 5 – ALÉM DA PESQUISA: CONTEXTO, OLHARES, NOVOS 

CAMINHOS, OUTROS PARADIGMAS 

 

5.1 DIÁLOGO ENTRE A PESQUISADORA, SUA PESQUISA E OS SUJEITOS NELA 

ENVOLVIDOS: CONSTATAÇÕES, PERCEPÇÕES E PROPOSTAS 

 

 

Ao final do trabalho eu e os discentes sujeitos da pesquisa tivemos um “bate papo”. 

Nesse diálogo, revelei que estava fazendo uma pesquisa, cujos objetivos eram: discutir o 

significado do erro para aquisição de uma língua estrangeira, enfatizando a língua espanhola, 

direcionada por teóricos que já trabalhavam por meio de uma perspectiva positiva relacionada 

ao erro no processo de ensino aprendizagem de línguas; esclarecer que quaisquer erros 

cometidos por eles, participantes da pesquisa, no processo de aprendizagem da Língua 

Espanhola, seriam pontos de apoio para correção de seus trabalhos nas aulas de Espanhol 

como Língua Estrangeira (ELE), para que pudesse ser estabelecido um novo olhar para os 

erros cometidos por eles e, quiçá, promovê-los a instrumentos didáticos no ensino-

aprendizagem da língua em questão e, por fim, apresentar proposta elaborada, a partir do 

referencial teórico estudado, aos professores da escola campo da pesquisa, para que possam 

refletir sobre as situações de erro na sala de aula e, assim, possam compreendê-las como 

necessárias para a construção do conhecimento em língua estrangeira. 

Alguns ficaram chocados quando fiz essa revelação. Contudo, eles relataram que, de 

fato, perceberam, durante o período de atuação da pesquisadora, que se tratava de uma 

professora muito diferente, com propostas inovadoras. Foi aí que lhes perguntei: - E, afinal, a 

que conclusão chegaram relacionada às propostas da professora? Responderam, a princípio, 

que acharam muito estranho, pois a metodologia desenvolvida parecia fácil demais, porém 

perceberam que o novo olhar para o erro era interessante e preciso, já que, por meio dele, 

viram um caminho para aprendizagem, de um modo geral, e, da língua espanhola, em 

específico. 

A pesquisa terminou na segunda unidade escolar, no entanto a turma pediu para que eu 

permanecesse ministrando as aulas até o fim do ano letivo, visto que já haviam se acostumado 

e se afeiçoado a mim e à metodologia. Sendo assim, permaneço ministrando as aulas de 

língua espanhola até o dia 28 de fevereiro deste, quando termina o ano letivo na unidade de 

ensino onde foi realizada a pesquisa.  
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5.1.1 Percepções da professora pesquisadora  

 

Percebi, nas respostas aos questionários aplicados, nas produções textuais e com as 

discussões travadas em sala de aula, que o erro, sem sombra de dúvida, fora aceito pelos 

sujeitos de pesquisa como um elemento auxiliador no processo de ensino e a maneira de que o 

professor o olha é de fundamental importância para que o discente passe a visualizá-lo, 

também, de forma positiva. No entanto, embora essa seja minha constatação, acredito que, até 

que se mude toda uma cultura negativa em relação ao erro, que permeia o mundo escolar, 

juntamente com a práxis docente e discente, há necessidade de se fazer várias reflexões sobre 

o assunto. Por isso, aponto as descobertas e constatações ocorridas no período de pesquisa. 

Quanto aos discentes, sujeitos de pesquisa, embora reivindiquem novas posturas do 

professor, relacionadas à metodologia de ensino, resistem às mudanças, têm receio  de que o 

novo não funcione, chegando a desejar a “velha” metodologia tradicional que eles conhecem 

e criticam negativamente. A exemplo disso, um informante me pergunta: - Você vai dar aula 

de gramática? Essa pergunta surgiu no dia em que eu estava explicando a metodologia de 

trabalho, ou seja, no nosso terceiro encontro. O primeiro encontro tratou-se da divisão da 

escolha entre espanhol e inglês, e no segundo, apliquei o primeiro questionário da pesquisa. 

A preocupação com os números, o resultado na planilha de avaliação é constante, logo 

o foco não é aprendizagem, mas os pontos suficientes para serem promovidos para a série 

seguinte. Os alunos anseiam uma relação de afeto com o professor. Vejo nesse 

comportamento uma maior aproximação com a disciplina. Cito como exemplo a resposta do 

informante VIII à questão 10 do primeiro questionário: “o aluno e o professor tem que ser 

amigos”. A relação de amizade significa confiança de um para o outro. Essa relação, na 

opinião deles, deve ser resgatada continuamente em sala de aula. 

Os discentes desejam que a sala de aula lhes propicie um ambiente que possa cultivar 

reciprocamente amizades, estabelecer relação de carinho, sem as competições e desigualdades 

diárias, sem distanciamento, como bem disse um sujeito da pesquisa: - “É tão bom quando a 

gente tem abertura com professor. A gente se expressa melhor.” Contudo, toda a pressão 

cultural da competição e a falta de respeito às diferenças vão de encontro aos desejos, já que, 

em sala de aula, é refletido o que ocorre na sociedade, logo o querer dos sujeitos está bem 

distante de algumas práticas cotidianas. Entretanto, ainda que haja toda uma resistência, “há 

que se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e frutos”. O caminho é pedregoso, íngreme, 

espinhoso, porém, desafiador. 
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 A proposta aqui exige o enfrentamento dos desafios. O período em que estive na 

instituição, na condição de professora/pesquisadora, senti de perto as pressões e os desafios, 

porém, como eu estava diretamente ligada apenas a uma turma, o diálogo constante fez-nos 

estabelecer uma relação de afeto, e, por conseguinte, instituir um ambiente propício para 

atingir o objetivo da pesquisa. No entanto, para que se consiga êxito e para que outros colegas 

possam adotar, com sucesso, a metodologia aqui proposta, verificarei as reflexões na seção 

seguinte.  

 

5.1.2 Quanto às circunstâncias e práxis dos colegas docentes em bate-papos na 

convivência no período de pesquisa (percepção da pesquisadora) 

 

Atuar como docente na educação básica no Brasil é, no mínimo, desafiador, contudo, 

em observação aos profissionais da escola campo da pesquisa, percebi que o desafio é ainda 

maior, em razão de a maioria ter no mínimo 40h de trabalho, ou seja, dois turnos, além de 

outras atribuições pessoais, pois 99% dos professores possuem família e são responsáveis 

pelo sustento da mesma, e o salário de 20h, pago pelo estado, não é suficiente para cobrir 

todas as despesas, por isso eles são obrigados a se submeter a uma jornada dupla, às vezes 

tripla de trabalho. Por terem anos de trabalho, salário defasado, excesso de cansaço e estresse, 

consequentemente a depressão se instala nesses profissionais.  

No período de pesquisa vários professores apresentaram atestado médico e foram 

afastados das suas atividades pelos motivos anteriormente relatados. O desrespeito de alguns 

discentes leva-os a uma autoestima baixa e, com isso, desencadeia problemas psicológicos. 

No entanto, existe, por parte desses profissionais, a convicção de que o trabalho pode não ser 

o melhor, mas, diante das circunstâncias para realizá-lo, fazem o melhor que podem. 

Quando decidi por fazer a pesquisa na educação básica, sabia o que iria encontrar, mas 

o olhar da pesquisadora foi mais profundo, pois assumir a postura de professora pesquisadora 

fez-me aguçá-lo e, como não queria fazer uma pesquisa apenas centrada na observação da 

atuação dos colegas e, sim, ser observada e me observar no labor diário, decidi pela pesquisa 

ação, porque eu estaria assumindo os dois papéis, o de pesquisadora e o de professora, logo 

senti na pele as alegrias e as tristezas de quem atua na educação básica no estado da Bahia, 

precisamente em Vitória da Conquista. 

A metodologia empregada na turma em que trabalhei exige que o profissional tenha 

muita habilidade para enfrentar desafios arraigados culturalmente e, encarar o dia a dia com 

todos os problemas e pressões. Contudo, pode ser utopia, mas sigo crendo na Educação como 
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fator de mudança, mobilidade social, e a revolução deve perpassar pela educação. Tivemos 

excelentes resultados, eu professora, eu pesquisadora e sujeitos de pesquisa envolvidos, 

porém, para que a educação básica mude, transforme vidas e sonhos em realidade, é preciso 

encarar os desafios  que envolvem a sala de aula. 

A pedagogia do êxito, como diz Torre (2007) massacrou, penalizou e marginalizou 

vidas. Cabe a todos nós envolvidos na Educação mudar o cenário, percebendo no erro uma 

estratégia de mudança.  

Quando o autor discorre sobre essa pedagogia, que privilegia o acerto, o faz baseando-

se não só nas questões simples do cotidiano, mas também nas questões complexas de sala de 

aula, levando-me a refletir sobre questões que devem nortear a práxis docente. Assim, Nas 

palavras de Torre (2007, p. 83-84), ao discutir sobre essa prática, assevera que: 

 

“O peixe é o último a descobrir a água”, diz um ditado, e o professor talvez 

seja o último a descobrir seus erros- pelo menos que recorra a reflexão e à 

autocrítica. Está tão habituado a transmitir o que considera ser verdades 

incontestáveis que nem pensa em aceitar o erro em suas intervenções e, 

menos ainda, partir do erro como estratégia de aprendizagem. O erro é o 

critério que permite diferenciar alunos bons dos maus. A falta de erros 

justifica a promoção e o progresso dos alunos. Enfim, o erro cria uma 

distância empática entre o professor e o aluno. Enquanto os “bons alunos” 

são aqueles que cometem menos erros nos exames, “os maus” são 

identificados como os que cometem mais erros. 

  

Para que se promova o erro como ferramenta didática, se fazem necessárias mudanças 

desses paradigmas apontados por Torre. Culturalmente o processo é lento, já que, para alguns, 

seria um absurdo uma pedagogia que possua o erro como elemento didático. Sobre isso, Torre 

(2007) afirma que alguns, inclusive envolvidos com a educação, qualificam a pedagogia 

baseada no erro de elogio da loucura, porém ele ressalta que todos nós aprendemos a partir de 

equívocos, da mesma maneira que rejeitamos determinadas opções. Torre (2007, p. 83) 

enfatiza: 

 

A tese aqui defendida é de que “o erro” – entendido como desajuste 

conceitual ou de execução – deve ser incorporado como estratégia didática, 

como a interrogação ou a discussão. O erro está na própria trama ou no 

processo da aprendizagem. É preciso esclarecê-lo e aprender a utilizá-lo 

didaticamente.  

 

É nesse sentido que esta pesquisa vem contribuir para o ensino de língua espanhola. Com 

mudanças de paradigmas, no que se refere ao valor direcionado ao erro na metodologia de ensino de 

ELE. Esta constatação baseia-se na pesquisa bibliográfica realizada, bem como no trabalho 



86 
 

desenvolvido com os discentes da escola campo. Embora existam pesquisas fundamentadas na teoria 

de Análise de Erros, volto a enfatizar que esta proposta consiste em perceber o erro como ferramenta 

didática, o que vai além do sugerido por Corder. 
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LÍNGUA ESTRANGEIRA EM ESCOLA PÚBLICA FUNCIONA? 

 

A língua estrangeira na escola pública enfrenta grandes dificuldades, algumas 

elencadas nesta dissertação, outras tratadas em diversas pesquisas relacionadas à temática. 

Sobre as dificuldades encontradas no campo do ensino e aprendizagem de língua estrangeira, 

ressalto aqui as palavras de Lima (2011b, p. 159): 

 

É público e notório o descaso com que o ensino de língua estrangeira sempre 

foi tratado nas escolas brasileiras, principalmente naquelas da rede pública, 

apesar das leis, das resoluções e das diretrizes publicadas no intuito de 

reverter – ou – não essa situação. Digo “reverter – ou – não com base nos 

inúmeros artigos que criticam o conteúdo do texto dos PCNs de língua 

estrangeira, por exemplo”. 

 

Lima (2011b, p. 159) deixa claro que, embora se reconheçam os problemas, nada é 

feito para solucioná-los. Ressalta, ainda, o pessimismo que assola o campo da Linguística 

Aplicada, ao relatar, na mesma obra, que “Esse tema já se tornou uma constante no campo da 

linguística aplicada ao ensino de línguas, já passou até mesmo a ser encarado, por muitos, 

como um caminho sem retorno.” Embora o pessimismo tome conta de alguns envolvidos no 

ensino de língua estrangeira, por todas as questões já abordadas aqui, percebo que o olhar que 

lanço ao ensino na escola pública e o desejo de mudança que trago comigo, se veem também 

em outros colegas, como ressalta Lima (2011b, p. 160) problematizando a língua inglesa, 

também estrangeira, por meio de uma narrativa: 

 

Quando, porém, nos deparamos com relatos, como um caminho sem relatos 

como o da narrativa 14, começamos a pensar que ainda existem pessoas que 

não perderam as esperanças e que ainda é possível superar as barreiras e 

vencer adversidades. Eu poderia me juntar, como fiz antes (Lima, 2008; 

2009; 2010), às lamentações dos inúmeros professores e alunos de língua 

inglesa que, ano após ano, lidando com o idioma alvo, quer na condição de 

instrutor, quer na de aprendiz, veem seus sonhos destruídos e seus ideais 

despedaçados. Porém, diante da atitude corajosa e desafiadora do autor da 

narrativa 14, resolvi dar uma abordagem um pouco mais encorajadora a 

minha análise e defender a proposta de que é possível fazer com que o 

ensino de inglês nas escolas públicas funcione. Para isso, é preciso que haja 

atitude, responsabilidade, profissionalismo, compromisso e, acima de tudo, 

amor por aquilo que nos propomos a fazer. E é isso que o autor da narrativa 

14 parece nos ensinar. Apesar de haver passado por experiências desastrosas 

e desencorajadoras, ele expressa seu desejo de se formar em letras e “de 

voltar às escolas públicas e fazer diferente do que fizeram, ou de que podiam 

fazer meus professores de inglês no ensino fundamental e médio”. 
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Com esse mesmo desejo do autor da narrativa terminei o curso de Letras e lecionei nas 

escolas públicas durante anos. O mesmo anseio me trouxe de volta, agora com esta pesquisa, 

com o intuito de dar um retorno positivo a colegas e discentes. E é com esse sonho que desejo 

a quebra de paradigmas para o ensino de língua espanhola. Há outros que compartilham do 

meu sonho como Torre, (2007, p. 840) quando pondera: 

 

Não há pior erro do que acreditar que não se erra. Verdade e erro devem ser 

relativizados. O próprio Einstein não soube integrar as verdades relativas ao 

macrocosmo com as do microcosmo. Como escreveu Rückert: “Todo erro 

contém um núcleo de verdade, e cada verdade pode ser uma semente de 

erro”. E, em outro lugar: “São os sábios que chegam à verdade por meio do 

erro; os que insistem no erro são estúpidos.” Mas um erro desembaraçado é 

fonte de novos achados e novas aprendizagens. Interessa-nos, por tanto, o 

erro como incidente esclarecedor do processo, e não como resultado nem 

como fato irremediável da natureza humana. Tampocoentraremos na análise 

do erro como projeção subconsciente. O diálogo e a interção entre 

educadores e alunos são como o mingau que alimenta a aprendizagem, 

entendendo esta em seu mais amplo sentido: desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, assimilação de objetivos culturais, habilidades e competências na 

ação, atitudes para auto-aprendizagem. 
  

Por acreditarmos nessas questões, proponho aos colegas docentes e envolvidos com a 

educação a promoção do erro de antagonista para protagonista no ensino de Espanhol como 

língua estrangeira. Acredito no que disse Raul Seixas um dia: “Sonho que se sonha só, é só 

um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade.” Creio no sonho e em 

sua concretização, pois o resultado já visualizei ao sonhar junto com os informantes desta 

pesquisa e estes, abraçando a proposta, refletindo no caminho, lançaram-se nas discussões em 

sala de aula, em reflexões que foram demonstradas em suas produções textuais, os quais 

erram, mas estão construindo a  aprendizagem da língua meta, conforme visualização das suas 

redações, de seus discursos escritos, na elaboração de seus enunciados em língua espanhola. 

 Sonhei, expus o sonho para os participantes da pesquisa e, juntos, percorremos um 

caminho, cujo resultado percebo em seus relatos por meio dos questionários e de suas 

produções textuais. 

 O maior erro, concluo (eu e os sujeitos de pesquisa), é não enxergar nos erros um 

instrumento para o avanço da aprendizagem. 

A semente foi lançada, sei, contudo, que estamos no início da caminhada, porém já 

colhemos frutos produtivos e temos a convicção de que não estamos sós. Continuo semeando, 

crendo que colegas nos acompanharão na seara para que na época da colheita muitos se 

fartem dela como nós. 
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Lanço esta proposta. Quem deseja participar desse sonho, sonhe conosco e, com 

certeza, ele tornar-se-á realidade. 
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ANEXO 2 – Lei 11.161/2005 
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Anexo 3. Termo de consentimento para realização da pesquisa 

 
 

 

 

 



102 
 

Anexo 4. Termo de consentimento para divulgação do nome da instituição onde foi feita a 

pesquisa 

 


