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INTRODUÇÃO 

0. Sobre_a_natureza_do_trabalho 

0.1 Justificação 

Embora os imperativos de ordem académica tenham sido a razão próxima des 
te estudo, a ideia de tratar a matéria que aqui é abordada nasceu nos a-
nos jã distantes das minhas primeiras experiências como professor de in
glês no liceu. A primeira forma que dei ao estudo dos erros substanciou-
-se numa listagem dos desvios que os meus alunos mais frequentemente co
metiam. Cada novo ano lectivo e cada novo nível de aprendentes que me era 
confiado traziam consigo novidades que eram, ano a ano, acrescidas â lis 
ta inicial, ao mesmo tempo que se iam confirmando algumas áreas da lín
gua inglesa como mais propícias ã provocação de erros. A identificação de 
tais áreas permitia-me, por antecipação, conceber méiose tentar soluções 
que, postas em prática, facultassem aos meus alunos a ultrapassagem mais 
fácil das "zonas de perigo". 

Deste trabalho empírico, desenvolveu-se a consciência sobre as vantagens 
que haveria para o ensino da língua inglesa em Portugal, no caso de todos 
os professores, experientes e principiantes, chegarem âs suas aulas com 
uma informação, tão solida quanto possível, sobre os aspectos mais pro
blemáticos no ensino do inglês, e sobre os processos didácticos mais a-
conselhãveis. 0 modesto contributo que, como autor de livros didácticos, 
dei ao ensino do inglês reflecte, em alguma medida, as preocupações en
tão sentidas. 

0 convite que a Faculdade de Letras da Universidade do Porto me dirigiu 
para leccionar a cadeira de Didáctica das Línguas Vivas, apresentou-se-me 
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como excelente oportunidade para transmitir aos futuros professores os en 
sinamentos colhidos ao longo da minha própria experiência docente. Curió 
sãmente, foi nos trabalhos que me eram apresentados pelos meus estudan
tes de Didáctica — especialmente em projectos de planos de lição sobre o 
modo de ensinar certas rubricas gramaticais e o aproveitamento de textos 
e imagens — que me decidi, em definitivo, proceder a uma análise de er
ros de maneira consequente. 0 inglês escrito pelos estudantes do 42 ano 
da Faculdade — os finalistas — caracterizava-se por muitos dos erros 
que eu me tinha habituado a combater nos primeiros anos do liceu. Esta 
realidade, tanto mais preocupante quanto e sabido que a esmagadora maio
ria dos estudantes universitários de inglês aspiram a ser professores no 
Ensino Preparatório ou no Ensino Secundário, acentuou a urgência por mim 
sentida de ver tratada uma situação, sem dúvida, indesejável. Se não for 
encontrada uma solução e não se verificar uma drástica diminuição do nú
mero de erros cometidos pelos nossos finalistas, estes transmitirão, quan 
do professores, os seus próprios erros aos seus futuros alunos, forman
do- se, desse modo, um indesejável e pernicioso círculo vicioso de que se
rá difícil sair-se. 

0 primeiro passo dado, no sentido de começar a dar forma ao meu projecto, 
foi a procura bibliográfica e a respectiva leitura. Desta me ficou a cer 
teza de que a situação por mim detectada não é única no mundo pois , em 
muitos outros países, os investigadores têm deparado com situações seme
lhantes, embora de gravidade maior ou menor do que a portuguesa. Tal cer 
teza, em vez de conduzir â conformação, deve ser motivação para a procu
ra, ainda mais empenhada, de soluções, Ë isso que, embora em grau modes
to, procuro conseguir com este trabalho. 

0.2 Objectivos 

Os propósitos do meu trabalho são, essencialmente, práticos. Partindo da 
compilação de 3.033 erros cometidos por 84 estudantes de inglês da Facul 
dade de Letras do Porto — que correspondem, possivelmente, ao que se pas-
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sa a nível nacional — tentei, tanto quanto me foi possível, fazer a des 
crição desses erros e encontrar para eles uma explicação, bem como as pro 
vãveis causas. Numa percentagem elevada, 43,81, os erros cometidos devem-
-se â transferência da língua materna, uma causa de erros que, pela sua 
importância, merece particular atenção no meu estudo. 

0 agrupamento dos erros, conforme os tipos de desvio, permite averiguar-
-se quais as areas da língua inglesa que são mais susceptíveis de causa
rem dificuldades de aprendizagem aos estudantes portugueses. Por me pare 
cer que aquilo que se vem fazendo em Portugal, a nível oficial, desde 
1978l relativamente ao ensino do inglês, não deixa transparecer grandes 
preocupações em relação à problemática dos erros, procedi a uma análise 
daquilo que me pareceu serem virtudes e defeitos das correntes passadas e 
recentes na área da didáctica das línguas vivas estrangeiras. A minha in
tenção ê evidenciar que os resultados do ensino podem depender dos méto
dos adoptados, independentemente da melhor ou pior capacidade dos profes 
sores. 

Alguns tipos de erros reunidos no meu corpus parecem indicar que, nem sem 
pre, se terá tido em Portugal o necessário cuidado quanto â avaliação e 
escolha dos métodos. De facto, alguns desses erros colocam-se em áreas de 
natureza tão elementar que a sua comissão por alunos adiantados é sur
preendente. E, conforme o meu trabalho demonstra, não se trata de meros 
lapsos, frutos de desatenção momentânea, cansaço ou tensão do clima de 
exame em que foram produzidos; a sua ocorrência frequente nos textos de 
vários alunos confere-lhes o estatuto de erros sistemáticos. 

Como tentativa de resposta a esta situação, para além das numerosas su
gestões de carácter didáctico espalhadas por todos os capítulos, a parte 
final do meu estudo propõe um conjunto de medidas, de carácter adminis
trativo e pedagógico que, embora longe de suficientes, poderão produzir 
alguns resultados positivos se forem levadas em consideração. 
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0.3 Organização 

A esta Introdução, segue-se o Capítulo 1, que é preenchido por considera 
ções sobre vários aspectos teóricos do erro (e.g. natureza, causas, fre
quência, gravidade, etc.), exemplificados com erros tirados do corpus. No 
Capítulo 2, é fornecida uma panorâmica geral da situação presente da Ana
lise de Erros, articulando-a com a sua irmã gémea, a Análise Contrastiva, 
procurando-se extrair da controvérsia internacional sobre qual destes 
dois ramos da Linguística Aplicada é mais importante para o ensino das 
línguas — a conclusão de que elas são, não mutuamente exclusivas, mas 
complementares uma da outra. 
A parte central do estudo é o Capítulo 3, no qual procedo a análise dos 
vários tipos de erros que coligi. Â explicação exemplificativa de alguns 
erros de cada tipo, seguem-se a percentagem relativa de ocorrências e a 
averiguação das causas, o que constitui a parte, eventualmente, mais dis
cutível do meu trabalho, mas, ao mesmo tempo, também a, potencialmente, 
mais útil. Nos casos em que pude dispor de dados relevantes, há compara
ção entre as ocorrências dos erros analisados com ocorrências verifica
das noutros países. 

0 Capítulo 4 é preenchido, na sua parte inicial, pela análise dos méto
dos adoptados para o ensino das línguas estrangeiras no último quarto de 
século, sendo focada, de maneira especial, a atitude de cada um desses 
métodos em relação â correcção e prevenção dos erros. A parte final do 
capítulo é ocupada pelas propostas de solução conducentes a uma diminui
ção na ocorrência de erros. 

O primeiro volume encerra com a bibliografia que foi objecto de referên
cia ao longo do trabalho. 0 corpus, ordenado em paralelo com a marcha da 
análise dos erros (no Capítulo 3), forma, como apêndice, o volume II. 

0.4 Limitações 

0 material reunido para constituição do corpus é limitado em vários as-
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pectos. Para começar, o numero de erros deve considerar-se relativamente 
reduzido 3 se se tiver em vista obter com a sua análise resultados defini 
tivos. Todavia, o tratamento manual de todos os dados, em todas as fases 
do estudo, impediu-me de trabalhar com um corpus mais rico. Em seguida, 
e decorrente da mesma razão, o número de fontes utilizadas (os trabalhos 
escritos produzidos pelos estudantes em testes e exames finais) também é 
consideravelmente limitado, embora o número de páginas manuscritas que fo 
ram analisadas atinja algumas centenas e o número de palavras ultrapas
sar as 100.000. Há que concordar, no entanto, que, se o número de "sujei 
tos" fosse maior, mais seguras seriam as conclusões tiradas. 

Outra limitação prende-se com o reduzido número de ocorrências de certos 
tipos de erro. A baixa ocorrência pode não significar que os aspectos lin 
guísticos envolvidos sejam mais eficientemente dominados pelos estudan
tes. Ela pode ter sido uma simples consequência de estratégias de evita-
ção postas em prática pelos alunos. Nestes casos, impunha-se uma confir
mação através da solicitação directa das formas sobre as quais houvesse 
dúvidas. Por razões obvias — entre as quais o factor tempo e o carácter 
individual do trabalho — não me permitiram proceder a tal confirmação, a 
qual teria incontestável interesse. 

Outro aspecto que terá de ser entendido como limitação e o facto de o ma
terial utilizado para análise ser exclusivamente escrito. A análise da 
produção oral dos mesmos alunos forneceria, com certeza, elementos de 
grande interesse. Também aqui, as circunstâncias em que o estudo foi fei 
to, a limitação de recursos técnicos e a impossibilidade de utilizar uma 
equipa de trabalho obrigaram ao adiamento desta tarefa. De algum modo, as 
perguntas formuladas ao longo do texto, bem como as hipóteses levantadas 
têm de ser encaradas como limitações ao valor do meu estudo, que seria 
mais útil no caso de fornecer apenas respostas. 

0.5 Agradecimentos 

É lugar comum os autores de trabalhos de investigação (como pretende ser 
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o que aqui apresento) expressarem a sua gratidão a quantos lhes presta
ram colaboração ou concederam facilidades. Quando o trabalho se realiza 
nas condições em que o meu foi realizado, o agradecimento é uma obriga
ção a que se não pode faltar. 

Tanto quanto me é dado conhecer, nunca nenhum trabalho deste tipo foi rea 
lizado em Portugal ou mesmo em países de língua oficial portuguesa. As 
nossas bibliotecas não possuem praticamente nada sobre análise de erros 
e não dispõem de meios materiais para, de um momento para o outro, adqui 
rirem a bibliografia indispensável a este tipo de trabalho. Foi a boa von 
tade de alguns amigos que supriu estas carências. Ao Prof. Dieter Woll, 
da Universidade de Marburgo e a Barry Baddock, da Gesamthochschule deKas-
sel, fico a dever o imenso e precioso material que me enviaram, especial 
mente artigos publicados pela revista IRAL. Ao Prof. Jan Svartvik, da Uni 
versidade de Lund, e à Prof§ Margareta Olsson, da Universidade de Gõte-
borg, bem como à Embaixada da Suécia em Lisboa, pelas publicações que me 
facultaram sobre análises de erro realizadas na Suécia. 

Ao Instituto Nacional de Investigação Científica e a Faculdade de Letras 
do Porto, fico a dever os dois anos de dispensa do serviço docente que me 
permitiram a dedicação mais intensa e decisiva para a consecução do meu 
estudo. 

Ã Associação Luso-Britânica do Porto, fico devedor de uma bolsa de estu
do que me permitiu passar cerca de um mês na Universidade de Bangor. 

Ao Doutor Joaquim Fonseca agradeço ter acedido ser meu acompanhante local. 

Finalmente, ao Doutor Cari James sou devedor pelas mesmas razões que me 
tornam devedor perante as personalidades e entidades mencionadas e, mui
to especialmente, pela prontidão e entusiasmo com que, em Strawberry Hill, 
em Julho de 1979, tomou conhecimento dos meus projectos e acedeu ser meu 
orientador de tese. As inúmeras horas passadas no seu gabinete do Depart
ment of Linguistics, a fornecer-me orientações e a discutir as minhas pro 
postas, são outros tantos motivos para a minha gratidão. Por seu inter-
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médio consegui todas as facilidades de alojamento e uso da Arts Library 
dá Universidade de Bangor, e isso também não pode ser esquecido. 
A Dalila Silva e a Maria Madalena Ferreira Oliveira, que dactilografaram 
0 original, e ao pessoal da Oficina Gráfica da F.L.U.P., que imprimiu e 
encadernou o trabalho, se deve inteiramente a excelente apresentação grã 
fica. 
Não obstante todos estes auxílios e a boa vontade e encorajamento de inu 
meros outros amigos e colegas, hã, certamente, insuficiências e erros no 
meu trabalho. Por umas e por outros sou o único responsável. 

Porto, Janeiro de 1985 

Notas 

1 - Ao longo do trabalho serão feitas referências pontuais aos aspectos re 
levantes desses estudos. De uma maneira geral, porém, tanto a densida 
de dos erros como o tipo de desvios referidos pelos vários autores, 
permitem a conclusão de que, na Polónia, na Checoslováquia, na Suécia, 
no Irão, na Grécia, na Jordânia, etc., hã fundamentadas razões para 
que os especialistas se debrucem sobre a procura de soluções didácti
cas. 

2 -Diversos despachos normativos do Ministério da Educação, publicados no 
Diário da Republica, I Série, em 22/6/78, e alguns despachos de homo
logação da Secretaria de Estado do Ensino Preparatório e Secundário, 
datados da primeira quinzena de Agosto do mesmo ano, são documentos o-
ficiais que legalizaram a aplicação, a nível nacional, dos programas 
funcionais/nacionais para o ensino das línguas inglesa e alemã. 

3 - Etherton Cp.40) é de opinião de que, para se obterem dados minimamen
te seguros numa AE, é necessário trabalhar-se com um número de erros 
que vá de 8.000 a 12.000. Os 3.033 erros com que trabalhei ficam mui-
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to aquém daqueles números. Todavia, todos aqueles investigadores que, 
de facto, procederam a uma análise de erros e mencionam os números em 
que basearam os seus estudos, reuniram menos erros do que eu: Carlbom 
trabalhou com 732 erros; Mukattash com 1.411; Olsson (1977) com 1.009; 
Dúskovã com 1.007. Sharma (1981) noticia que esta e executar um pro 
jecto de análise de 11,356 erros cometidos por estudantes indianos. 
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1. Sobre_o_erro 

1.1 0_carácter indesejável do erro 

Ao longo dos tempos, tem constituído objectivo da escola, no que respei
ta ao ensino das línguas vivas estrangeiras, transmitir àqueles que as es 
tudam a capacidade de as entenderem e nelas se exprimirem, quer por es
crito, quer oralmente, de maneira natural, fluente e correcta. Estes qua 
lificativos — bem como a maior ou menor importância relativa das formas 
orais e das formas escritas da linguagem — têm conhecido ênfase variá
vel conforme as épocas. De uma maneira geral, porém, considerada a his
tória do ensino das línguas na sua globalidade, esses qualificativos fo
ram sempre considerados em conjunto como metas a atingir. 

Por isso os pedagogos, já em épocas distantes, se afadigaram na procura 
de soluções que facilitassem o ensino das línguas e assegurassem a sua 
aprendizagem com correcção, tomando, normalmente, posições críticas em re 
lação às práticas pedagógicas correntes nas suas respectivas épocas. Foi 
assim que Di Marinis, em pleno Renascimento, protestou contra o absorven 
te e exclusivo ensino da gramática como um fim em si, o mesmo tendo fei
to Montaigne e Lutero. Pelas mesmas razões o profético checo Coménio, na 
sua revolucionária Magna Didáctica, publicada em 1632, chamou a atenção 
para aquilo que considerava como objectivo do estudo das línguas: 

"As línguas aprendem-se, não como uma parte da instrução 
ou da sabedoria, mas como um instrumento para adquirir a 
instrução e para a comunicar aos outros " (p. 331) 
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No espírito de Coménio estava presente, muito provavelmente, o valor a-
tribuído ao ensino das línguas clássicas como processo de desenvolvimen
to da ginástica mental dos estudantes, sem que outra finalidade lhe fos
se conferida pela corrente dominante da época. Por isso defendeu para as 
línguas o estatuto de instrumento de comunicação, um conceito modernamen 
te muito defendido, e muito legitimamente, pela corrente comunicativa do 
ensino das línguas, especialmente dos anos mais recentes. De facto, tem 
sido acentuado, ultimamente, que a grande preocupação dos prof essores de
ve ser a de proporcionarem, através dos mais variados meios didácticos, a 
capacidade de os seus alunos comunicarem. Simplesmente, entre oponto ze
ro de que parte o aprendente de uma dada língua estrangeira e a desejada 
competência comunicativa, estende-se um longo percurso, pleno de obstãcu 
los, que a todo o momento se levantam e que ganham frequente expressão 
sob a forma de erros. 

Por isso, o combate ao erro começou cedo e terá sido por isso que os es
forços se concentraram sobre o ensino da gramática, constituindo a memo
rização das regras o objecto preferencial da actividade pedagógica. Tal 
situação levou os pedagogos mais clarividentes a verificação de que tal 
ensino não conduzia a nada de prático. Os estudantes, apetrechados comre 
gras e excepções, mostravam-se incapazes de manobrarem as línguas que es
tudavam e de as utilizarem nos termos que Coménio pretendia. 

Não obstante as reacções e contributos l do notável checo e de outros, a 
generalidade dos professores de línguas continuou a utilizar, ronceira
mente, o método tradicional, insistindo na gramática como forma de comba 
ter o erro. 0 desejo de rigor no domínio do sistema gramatical fazia es
quecer a língua como ferramenta de comunicação viva e útil. 

Miito mais tarde, nos finais do século passado, uma outra voz se ergueu, 
energicamente, contra o método da gramática e da tradução. Foi Wilhelm 
Viétor, um leitor de alemão no University College of Liverpool, que, for 
temente motivado pela fonética, recentemente aparecida, chamou a atenção 
para a urgência de uma mudança nos métodos do ensino das línguas. Porquan 
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to sobressaia, de entre as suas propostas, urna natural preocupação com a 
linguagem oral, a correcção formal era também contemplada quando propu
nha que o domínio do sistema fosse adquirido pelo aluno, não através da 
esgotante memorização das regras e listas de vocabulário, mas por indu
ção, como resultante do contacto com as formas naturais da língua estran 
geira, que deveriam ser apresentadas de maneira ordenada, por graus de 
complexidade crescente.2 

A partir dos princípios enunciados por Viëtor, radicou um entusiástico mo 
vimento europeu e norte-americano que havia de dar origem àquilo que co
meçou por chamar-se método fonético, a seguir se chamaria método da re
forma e, finalmente, método directo. Este, cuja faceta mais saliente era 
o ensino da língua estrangeira pela língua estrangeira — daí a designa
ção de "directo" — foi praticado das maneiras mais diversas conforme a-
queles que o perfilharam. 0 respeito generalizado pelo princípio da ex
clusividade de utilização da língua a ensinar (L2) — excluindo-se, radi 
calmente, o recurso â língua materna do aluno (LI) — não foi acompanha
do de medidas metodológicas que garantissem uma criteriosa apresentação 
da matéria, nem por processos que avaliassem o grau de progresso ou de 
dificuldades junto dos aprendentes. Por isso, por pouco ter de método, na 
maior parte das suas versões, o método directo revelou-se ineficaz. Na 
sua atabalhoada apresentação da matéria linguística, os professores acre 
ditavam que, por um processo de selecção natural de que os aprendentes 
eram, congenitamente, dotados, estes reteriam as formas de que precisa
vam para a comunicação, pondo de lado as que, espontaneamente, conside
rassem inúteis. 0 resultado foi que os atropelos às normas linguísticas 
foi de tal ordem que o método directo se cifrou num generalizado fracas
so. 

Tinha-se caído de um no outro extremo: da exclusividade da.gramática, pas 
sou-se ao seu radical banimento e os resultados foram negativos. Nemoa-
parecimento do método Berlitz — de enorme popularidade a nível interna
cional no primeiro quartel do nosso século — encontrou solução para os 
males, que tinham afligido antes (e haveriam de continuar a afligir) os 
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estudiosos e práticos da didáctica das línguas vivas. Não obstante o seu 
autor, M. D. Berlitz, tomar como norma fundamental do seu método a "imi
tação do processo natural pelo qual a criança aprende a sua língua mater 
na" (p. 3 ) , e, como norma complementar, "a vantagem de a língua apresen
tada nas lições do livro ter sido metódica e sistematicamente organiza
da" (p. 5) para o aluno, o resultado final não foi muito animador. 

Ate aos nossos dias, a insatisfação em relação aos métodos continuou, não 
obstante todos os recursos técnicos de que a escola passou a dispor e os 
progressos nítidos que, ao fim e ao cabo, é necessário reconhecerem-se. 
No último capítulo, analisaremos com algum pormenor as correntes mais re
centes no ensino das línguas. Por agora, bastará dizer que, em todos os 
métodos, surgia o erro como nódoa negra que os condenava. Por isso, como 
nos noticia M. Olsson (embora discordando disso em alguma medida) "a ati 
tude em relação aos erros no ensino moderno das línguas ê de que será me 
lhor evitá-lo. A razão para tal e a crença de que, se se deixa um erro 
surgir ou passar sem correcção, o aprendente poderá interiorizar hábitos 
incorrectos de expressão" (1974:75). 

0 sistema escolar, por seu turno, criou mecanismos para apenalização dos 
erros, oficializando, por assim dizer, a importância negativa de uma tal 
entidade, prejudicial no contexto da pedagogia das línguas estrangeiras. 
Nem sempre a penalização proposta — geralmente sob a forma de instruções 
destinadas aos professores encarregados de classificar provas de exame — 
se baseava em critérios bem definidos para julgamento da gravidade dos 
erros. Todavia, "nunca foi provado" (James 1970:34) que seja prejudicial 
para o aprendente o facto de ele cometer erros. Ha mesmo aqueles que de
fendem que os erros não devam ser encarados como um problema que tem for 
çosamente de ser eliminado, mas antes como algo de normal e inevitável, 
indicador das estratégias que os aprendentes utilizam (cf. Strevens 1969). 
Nesse sentido os erros poderão mesmo ser encarados com alguma utilidade. 

Pelo que fica dito, ë legítimo concluir-se que as atitudes são variáveis 
relativamente âs incorrecções nos enunciados, escritos e falados, produ-
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zidos pelos alunos. A par do maior número daqueles que as atacam, há a-
queles que as toleram e aqueles que vêm nelas uma base de estudo para o 
progresso do ensino das línguas. Não ha, porém, quem defenda os erros. 0 
aforismo clássico que reconhece que errar ê humano é repetido a todaaho 
ra por toda a gente. Os professores também o fazem. No entanto, não tem 
havido conformação,pelo que os esforços continuarão a desenvolver-se no 
sentido da redução dos erros a um mínimo. 

1.2 A noção de erro 

Tudo aquilo que constitua uma violação das normas que regem o comporta
mento linguístico do falante idealizado de uma qualquer língua é conside 
rado um erro. "Se considerarmos uma língua como um código, um conjunto de 
regras destinadas a gerarem frases sintáctica, fonológica e semanticamen 
te bem formadas, uma violação do código, isto é, um emprego de regras er
radas ou o emprego errado de regras certas, pode resultar, embora não ne
cessariamente, em frases superficialmente mal formadas" (Corder 1974:123). 
Quer dizer que, no domínio do ensino das línguas estrangeiras, o julga
mento da incorrecção ou correcção daquilo que os aprendentes produzem se 
faz sempre com referência aos códigos da L2. 

0 linguista de Edimburgo considera, e bem, que também constituem viola
ções do código os casos em que as locuções do aprendente estão superfi
cialmente bem formadas mas não se adequam ao contexto ou â situação (cf. 
ib.). Este aspecto constitui, naturalmente, uma das grandes dificuldades 
na aquisição das línguas estrangeiras dado que a adequação ('appropriate 
ness') da linguagem a situação envolve, para além dos aspectos meramente 
linguísticos, o respeito pelo registo particular de qualquer ramo de ac
tividade e a atenção aos aspectos sociais dos ambientes em que a lingua
gem se desenrola. 0 falante nativo idealizado adquire a maleabilidade ne 
cessaria para proceder a essa adequação à medida que for 'crescendo' lin 
guística e socialmente. 0 aprendente estrangeiro, normalmente, obrigado a 
proceder ã aprendizagem de uma segunda língua no ambiente artificial da 
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sala de aula ou, quando integrado numa comunidade nativa da língua alvo, 
condicionado pela sua propria língua materna, fica, constantemente, su
jeito a todas as formas de violação do código ('breaches of the code ' ) , 
de uma forma inevitavelmente muito mais acentuada nas fases iniciais da 
aprendizagem. 

Já me referi, mais do que uma vez, ao falante nativo idealizado, algo que, 
naturalmente, nunca existiu, nem existirá, senão em imaginação. Se tal 
falante existisse, usaria sempre a sua língua de forma perfeitamente cor 
recta e perfeitamente adequada a todas as situações. Ele poderia ser tam 
bem o julgador ideal dos erros cometidos pelos estrangeiros que preten
dessem aprender o seu idioma. Ele seria o desejável analista de erros, a 
quem nunca se poriam as inúmeras dificuldades surgidas aos analistas de 
carne e osso. 

Na verdade, mesmo com a referência aos códigos, o professor (ou o analis 
ta) hesita com frequência quanto a considerar certa ou errada uma frase 
escrita ou dita por um aluno. Tal hesitação deriva, fundamentalmente, da 
dificuldade de acesso aquilo que ia no espírito do aprendente no momento 
em que a frase se produziu. Ora, sabendo-se que uma língua existe para 
dar expressão física (escrita ou sonora) àquilo que constitui o pensamen 
to de falantes, e crucial fazer-se "uma interpretação correcta, dentro do 
contexto, daquilo que o aprendente queria significar" (Corder, ob. cit.: 
127). Mas mesmo quando essa .barreira é ultrapassada, quando não restam du 
vidas sobre a intenção do aprendente, surgem divergências quanto a acei
tação ou não do que o aluno escreve ou diz. Isso foi-me dado verificar 
durante o processo de organização do meu corpus e em relação a alguns e-
lementos que, inicialmente, lhe estavam destinados e que, posteriormente, 
eu acabaria por retirar. 

As frases que se seguem tinham sido consideradas erradas pelos professo
res que corrigiram as provas de exame. A natureza do erro aparece entre 
parênteses. 
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1 - We're shown facts apparently quite useless (ordem dos elementos na 

frase) 

2 - It has to be a language concrete and of clear meaning (idem) 

3 - You will find surprising the fact that these trees (idem) 

4 - When I telephone to my friend (emprego redundante da preposição) 

5 - because one loves so much oneself that everything he does is for 
his own good (incoerência no emprego dos pronomes indefinidos) 

6 - Without knowing the way to follow (emprego de the em vez de what) 

Os meus informantes, igualmente locutores nativos de inglês e professo
res, consideraram as frases aceitáveis, justificando a sua posição. Asdi 
vergências prendiam-se com o aspecto formal da linguagem usada e não com 
dúvidas sobre aquilo que os autores dos erros queriam dizer. 

0 conceito de erro pode também estar sujeito a certas variações quando en 
carado na perspectiva didáctica, adentro do contexto específico da sala 
de aula, o lugar onde, aliás, a esmagadora maioria das pessoas procede à 
sua aprendizagem das línguas estrangeiras. A. Lamy escreve que "a noção 
de 'erro' é em si mesma imprecisa, ou antes, a escolha dos elementos a 
corrigir depende dos objectivos do ensino" (p. 2 ). Se o objectivo do en
sino for, prioritariamente, transmitir aos alunos a capacidade de comuni 
carem na L2 (ponto de vista que o pedagogo francês defende), terá pouca 
importância que, por exemplo, um aluno utilize uma expressão coloquial, 
familiar, em vez da forma 'culta' que seria de esperar em determinado con 
texto. Em absoluto, não se proceder ã correcção do aprendente nestas cir 
cunstâncias, será alimentar a tendência para a violação do código nos 
seus aspectos sociale situacional, de que fala Corder e a que já fiz re
ferência (ver p.20). No entanto, na situação concreta da escola, pode ser 
defensável sacrificar a 'appropriateness' â necessidade imediata da comu 
nicação, quando esta constituir o objectivo imediato a atingir. Nesta 
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perspectiva, a forma *não apropriada' poderá passar como correcta. Tal 
não exclui que, numa outra ocasião, ou a um outro nível de aprendizagem, 
o objectivo venha a ser precisamente a produção das formas cultas, num am 
biente formal, e da linguagem familiar, num contexto informal. 0 aspecto 
comunicativo continuará a vigorar, mas outros factores terão, forçosamen 
te, que lhe ser adicionados. Deste modo, o erro 'perdoado' na primeira 
situação terá de ser corrigido na segunda. Não por deixar de ser erro em 
qualquer delas, mas porque as estratégias legítimas do ensino o podem de 
terminar. 

1.2.1 A noção de erro na perspectiva dos aprendentes 

Em toda a parte onde se tem procedido â análise de erros, os estudan
tes têm constituído os fornecedores das formas erradas que serviram de 
base aos diversos corpora. Na vida escolar do dia a dia, aceitam, nor 
malmente, o julgamento dos professores, solicitando, quando muito, uma 
explicação sobre as razoes que justificam tal julgamento. 

Foi precisamente junto de um grupo de mais de duas dezenas de estudan 
tes, com idades variáveis entre os 18 e os 22 anos e, desde crianças, 
permanentemente integrados no sistema escolar, que procurei obter da
dos sobre o conceito que tinham de erro. A forma como fiz a solicita
ção foi muito simples : entreguei-lhes uma folha de papel, pedindo-lhes 
para que, cada um, escrevessem na folha respectiva aquilo que, indivi 
dualmente, considerassem uma definição rigorosa. Foi-lhes concedido o 
prazo de uma hora para devolverem as suas respostas, não lhes sendo 
permitido proceder a qualquer consulta para que o carácter absoluta
mente individual fosse assegurado em cada uma das respostas. 

Como primeira reacção a solicitação que lhes tinha sido dirigida, os 
estudantes fizeram algumas perguntas com o sentido de melhor identifi 
carem a minha intenção. De entre elas sobressaiu a de saberem se, em 
vez de definição, poderiam dar exemplos. A resposta foi negativa. 
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O meu propósito, ao tomar a iniciativa, era o de colher dados que me 
permitissem reunir quaisquer elementos que pudessem conduzir auma me
lhor compreensão da estratégia dos alunos relativamente ao erro. 

Terminado o prazo concedido, das cerca de trinta respostas possíveis, 
foram entregues apenas oito, algumas destas de conteúdo totalmente ir
relevante. 0 reduzido numero esta em desacordo com a boa vontade ini
cialmente manifestada e com o esforço feito pela maioria. No entanto, 
tem, em si mesmo, algum significado: para além da dificuldade na for
mulação da definição pedida, houve ainda maior dificuldade na identi
ficação dos atributos que caracterizam o erro. E de crer, porém, que 
todas as alunas tivessem uma opinião sobre o assunto, mas não conse
guiram, na sua maioria, definir-lhe os contornos. 

Algumas das respostas recebidas merecem uma breve analise e a sua re
produção . 

Definição A - "Um erro é a aplicação errada ou incompleta duma pala
vra, ou mesmo a sua omissão, na linguagem oral e escri 
ta. Pode ser dado por ignorância, falta de atenção ou 
por a pessoa ter adquirido conhecimentos errados. 

Para se analisar a gravidade do erro, tem que se terem 
conta, na minha opinião, os factores atrás citados. 0 
erro pode alterar muito ou pouco o sentido da comunica 
ção, quando não a altera completamente". 

A autora limita o erro ã palavra — o que poderá reflectir a importán 
cia maior dada ã palavra, em desfavor da frase, no ensino a que foi 
submetida — mas refere, com notável precisão, as razões e as conse
quências dos erros. De notar, em relação as causas, que a aluna se deu 
conta daquelas três que os teóricos da analise de erros mais frequen
temente apontam. Por outro lado é, igualmente, de notar as implicações 
do erro na comunicação, o que revela consciência em relação â função 
primordial da linguagem. 
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Definição B - "Erro - lapso ou falha a um determinado nível que pode 
causar distorção ou má compreensão de uma ideia, seja 
ela escrita ou falada". 

Também esta aluna deu importância a comunicação, que pode ser afecta
da por uma linguagem com erros. 

Definição C - "Erro: é uma alteração involuntária das normas gramati
cais e sintácticas pré-estabelecidas". 

De todas as definições que recebi, é esta a única que faz referência 
explícita ã gramática. Talvez por isso, não há qualquer referência ã 
comunicação. Será isto um reflexo do método pelo qual lhe foram ensi
nadas as línguas? 

Definição D - "0 erro é devido, principalmente, às pessoas escreverem 
como falam e, tendo um erro ao pronunciar uma palavra, 
muitas vezes vão escrever da mesma maneira como a di
zem. 0 erro numa língua estrangeira depende, além des
ta razão, do "aportuguesar" a língua em questão". 

Dois aspectos sobressaiem neste texto: 

a) a consciência de que não há uma total correpondência entre as for
mas faladas e as formas escritas, o que, na perspectiva da aluna, 
pode dar origem a erros, e 

b) a transferência negativa da língua materna. 

Apenas quatro opiniões, produzidas de subito e sem qualquer prepara
ção específica prévia, permitem-nos tirar algumas conclusões sobre o 
modo como o erro é visto pelos alunos: 

12 que os estudantes reconhecem a existência dos erros, identificam 
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algumas das suas causas e têm consciência das suas consequências; 

22 os estudantes reconhecem que a função primeira da linguagem ê a co 
municaçâo, embora em grau variável, e têm consciência de que, con
forme a sua natureza, os erros podem afectar essa mesma comunica
ção; 

32 os estudantes reconhecem a interferência da LI como uma das causas 
de erro nas línguas estrangeiras; 

42 os estudantes não ignoram que, no julgamento da gravidade dos er
ros, hã critérios que têm de ser utilizados para alem daqueles que 
se baseiam na referência directa às regras gramaticais. 

Para além destas conclusões, baseadas nos elementos explícitos das de
finições transcritas, hã outras, embora implícitas, que se poderão e-
ventualmente tirar. Por exemplo, não ê de excluir a hipótese de que, 
tanto na formação do conceito de erro, como na identificação das suas 
causas e consequências, tiveram uma influência decisiva os métodos pe
los quais os alunos aprenderam as línguas. A verificar-se esta hipote 
se, isso seria apenas lógico se tivermos presente o que atrás foi ci
tado de A. Lamy. Na verdade, se o professor for pouco exigente relati 
vãmente aos erros de forma, os seus alunos tenderão a considerá-los 
pouco importantes, privilegiando a transmissão da mensagem. Se o acen 
to for colocado nos aspectos formais da linguagem, a comunicação po
derá passar a um plano secundário. 

Do exposto se pode também inferir que a participação dos aprendentes 
poderá valorizar as conclusões da AE, permitindo ir-se mais ao fundo 
das questões. 

1.3 A_natureza dos erros 

A produção de formas linguísticas erradas não é um exclusivo dos apren 



- 27 -

dentes de línguas estrangeiras. Os locutores nativos dessas línguas, lin 
guisticamente adultos e medianamente cultos, possuem o domínio suficien
te do sistema para, em condições normais, produzirem linguagem que se ca
racterize pela correcção, nos aspectos fonológicos, gramaticais e semân
ticos. Porem, quando essas condições normais não se verificam, isto é, 
quando o falante se encontra em situação de "tensão nervosa, indecisão e 
fadiga" (Corder, ob. cit.:123) surgem as probabilidades de produção de 
formas erradas. Segundo Corder, no entanto, tais incorrecções não deve
rão ser classificadas como erros, visto não ocorrerem por falta de compe 
tência linguística3. Serão antes lapsos, que os seus autores saberão, ime 
diatamente, corrigir se alguém lhes chamar a atenção para as formas erra 
das ou mesmo por iniciativa própria se tiverem oportunidade de reverem a 
forma produzida. Alias Corder utiliza outros termos para significar ornes 
mo que lapsos ('lapses')4. Erros serão apenas aquelas formas cujo autor 
não ê capaz de corrigir mesmo que lhe chamem a atenção para isso. 

Uma outra distinção, igualmente estabelecida por Corder, tem bastante in 
teresse tanto na perspectiva didáctica como na da AE. Trata-se dos erros 
sistemáticos e erros não sistemáticos: os primeiros, produto da ignorân
cia das regras; os segundos, apenas resultado de falhas de 'performance'. 
A estes chama Corder 'mistakes' 5 e são motivados pelos factores aponta
dos como causas dos lapsos (cf. 1967:167). Alguns anos mais tarde, o mes
mo autor volta a insistir nesta distinção (1975:163) e, reconheça-se, com 
boas razões para tal. No presente trabalho, a diferença não serã tida 
grandemente em conta, dada a impossibilidade de se proceder a uma averi
guação satisfatória sobre quais os desvios que se devem â falta de compe 
tência e quais aqueles que tiveram origem na pura desatenção, pressa, can 
saco ou tensão de exame 6. Pontualmente, porém, serã feita alusão aos ca
sos em que o lapso é nítido. 

A título de ilustração, poderemos considerar alguns casos em que os auto 
res dos erros procederiam, imediatamente, a sua correcção se fossem aler 
tados para a falta. Por exemplo: 

(1) * On the other and we can think about ... 
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É minha convicção de que qualquer aluno do 42 ano da Faculdade procede
ria, de pronto, à identificação deste lapso nítido, mesmo que se lhe não 
chamasse a atenção para ele e, simplesmente, tivesse oportunidade de 1er 
a frase que tinha escrito. Contudo, mesmo que tal se verificasse, não de 
veríamos desprezar as razões que poderão ter conduzido ao desvio. E essa 
razão terá sido, com toda a probabilidade, o habito de pronunciar a pala 
vra hand sem tomar o h em consideração. Nesta linha, poderíamos chegar a 
conclusões que nos obrigassem a olhar para a falta, já não como um sim
ples lapso, mas sim como um claro erro de interferência da LI. 

0 mesmo se deverá ter passado com: 

(2) * allowing people to leave, to work and play together. 

A falta de distinção entre /i/ e /i:/, em português, ë responsável por i-
números erros que, por uma razão fonética, acabam por alterar o sentido 
daquilo que os aprendentes tinham intenção de dizer. A causa verdadeira 
do erro ê a interferência da língua materna, mas há lugar para o conside 
rar um lapso dado que o seu autor o poderia corrigir com facilidade. 

Do exposto se poderá concluir que, embora teoricamente correcta,a distin 
ção proposta por Corder — e aceite pela maioria daqueles que se debruçam 
sobre a AE — , nem sempre, na prática, é possível atribuir aos desvios 
uma classificação segura. As formas erradas são muitas vezes resultantes 
de uma mistura de razões que o analista não poderá sempre distinguir. Os 
próprios autores dos erros terão dificuldades em fazê-lo. 

1.4 Causas/origens dos erros 

Como em outras actividades humanas, entre as quais poderíamos citar a me 
dicina, a engenharia ou a economia, por exemplo, também no processo ensi 
no/aprendizagem não se podem conceber meios para eliminar as situações 
defeituosas sem uma cuidadosa averiguação das suas origens e causas. 0 
que acontece ê que o diagnostico do erro se reveste por vezes de extrema 
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dificuldade dada a complexidade dos sintomas que são gerados por uma vas 
ta gama de factores. 

G. Abbot diz que "ninguém pode pretender conhecer com precisão aquilo que 
leva um determinado estudante a cometer um determinado erro. A causa po
de ser muito complicada; ou pode haver mais do que uma causa" (1980:122). 
Efectivamente, hã casos em que a causa do erro pode ser evidente, como se 
poderá ver nos dois exemplos que se seguem: 

(3) - a) * The human ignorance is enormous 
b) * I've choosed this book 

No exemplo (3-a), hã uma indiscutível interferência da língua materna. 0 
aprendente não escapou aos hábitos linguísticos mais enraizados do portu 
guês, transferindo-os para a L2. No exemplo (3-b), o erro reflecte o do
mínio, por parte do aluno, de uma regra de larga aplicação na L2, genera 
lizando-a a um caso concreto em que ela se não aplica. Trata-se, portan
to, de um erro que demonstra que o aluno aprendeu alguns dos mecanismos 
da língua que estuda, mas ainda não é capaz de atender âs suas restri
ções. 0 segundo erro deriva das dificuldades internas da língua alvo; o 
primeiro ê devido a factores que lhe são estranhos. 

Na tentativa de explicarem as diversas causas dos erros, os estudiosos 
têm chegado a algumas conclusões, que passaremos a expor. 

1.4.1 Estratégias de ensino/aprendizagem 

Um dos passos mais importantes que o ensino das línguas conheceu ao 
longo da sua história foi aquele que se traduziu na graduação da maté 
ria linguística e na distribuição dos seus vários aspectos segundo cri 
térios de dificuldade e complexidade alegadamente crescentes. Tal con 
duziu a que, particularmente em algumas modalidades dos métodos estru 
turalistas, o professor se detivesse na exercitação de determinadas es 
truturas o tempo que considerava necessário para que os alunos as cap-
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tassem ('interiorizassem*). Para levar a cabo tal tarefa, recorria-se 
à exercitação intensiva por meio de exercícios estruturais até se ob
ter dos alunos uma reacção automática perante estímulos adequados. 

A impossibilidade pratica de aplicar esta estratégia a todos os aspec 
tos de L2, pode explicar a ocorrência de alguns erros. De facto, a ha
bituação prolongada a uma determinada estrutura pode transferir-se pa 
ra estruturas subsequentes. 

Um exemplo bastante frequente é aquilo que se verifica logo nas primei 
ras fases de iniciação ã língua inglesa, Ë habito os professores come 
çarem por "What's this/that?" como meio de ir ensinando aos seus alu
nos, a par da estrutura envolvida, os nomes dos objectos. Não raro, 
nas primeiras respostas que são chamados a dar, os alunos respondem 
*"Is this/that a pen", mantendo a inversão VS. A única explicação que 
consigo vislumbrar para o erro é o elevado numero de vezes que os alu 
nos ouviram, nas perguntas do professor, a sequência ...is this/that?, 
assim conduzindo a um enraizamento da mesma no seu espírito. 

Corder é categórico ao atribuir ao ensino anterior os erros nos tem
pos verbais cometidos por uma aluna. "0 professor dela tinha exercita 
do repetidas vezes ao longo de seis meses a forma do presente progrès 
sivo. Logo no princípio a aluna queria falar (e escrever) sobre acon
tecimentos tanto do passado como do presente. Tendo apenas uma forma 
ã sua disposição, ela aplicava-a de imediato para ambos os propósitos 
e o resultado é uma aparente confusão de tempos" (1974:147-8)7. 

Mas não é apenas o recurso aos exercícios estruturais que pode condu
zir a erros. Também o ensino com recurso as regras, em que os fenóme
nos gramaticais são apresentados de maneira explícita, para se obter 
a sua consciencialização, não consegue evitar as formas erradas. £ is
so que nos revela Sood ao referir-se a uma situação bastante típica. 
"0 artigo indefinido", escreve ele, "é, na prática, ensinado em duas 
fases. Para começar, diz-se aos alunos que a ê empregado antes de pa
lavras começadas por uma consoante e an antes das que começam por uma 
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vogal, e que há cinco vogais [a, e, i , o, u)" (p. 172). Não é difícil 
adivinhar as consequências de tal estratégia. Aliás o meu corpus apre 
senta inúmeros erros exactamente nesta área e torna-se legítimo per-
guntar-se se esses erros não serão devidos à forma como os estudantes 
tiveram o primeiro contacto com este aspecto gramatical. So a força 
daquilo que se aprende nas primeiras fases — o que releva a extraor
dinária importância da iniciação — pode explicar que alunos de inglês 
no último ano da Faculdade continuem a fazer erros como *an human sen 
se of live but also an useful one e*an huge party. Não é crível que, 
ao longo de todo o seu curso, nunca tenham encontrado casos de aplica 
ção correcta do artigo indefinido antes de h não mudo ou da vogal pro 
nunciada /ju/. 

Para alem dos aspectos referidos, há ainda os que se prendem com as di 
ferenças individuais que se verificam entre os professores. Essas di
ferenças podem respeitar â diferente capacidade de transmissão da L2 
aos aprendentes — um facto comprovado em todos os tempos — como a 
diferentes graus de domínio da língua a ensinar. Neste segundo aspec
to, há a registar o facto de a esmagadora maioria dos professores que 
ensinam línguas estrangeiras serem falantes nativos da mesma língua 
que os seus alunos têm como materna. Por essa razão estão sujeitos, em 
elevada percentagem8, a produzirem perante os seus alunos formas in
correctas, ensinando-as. Por isso, em muitos casos, os erros apresen
tados pelos alunos podem reflectir, não a sua incapacidade para apren 
derem, mas sim que aprenderam o que lhes foi ensinado de maneira erra 
da. 

Num estudo levado a cabo com alunos tunisinos que estavam a estudar 
inglês, Nancy Stenson chegou â conclusão de que "os estudantes são fa
cilmente levados a fazer erros no decurso da sua participação na sala 
de aula devido a estrutura da situação" (p. 256). A autora chega mes
mo a dizer que esses erros não seriam produzidos fora dos condiciona
lismos escolares, isto é, na produção espontânea. Por isso ela lhes 
chama erros induzidos ('induced errors'). 
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Pelo lado do aprendente, também ha responsabilidade pelos erros cometi 
dos. Embora haja uma forte corrente que defende que a aprendizagem du
ma língua estrangeira se processa de forma idêntica à da aquisição da 
língua materna (Corder 1967, Dulay & Burt 1974, Hanzeli 1975, Bautier-
Castaing 1977, Dulay, Burt & Krashen 1982, Krashen & Terrel 1983), e 
que é" de esperar que todos os aprendentes de uma L2 apresentem um pro
gresso constante de molde a que, após um certo tempo de exposição a 
essa língua, todos atinjam um desenvolvimento tal que lhes permita co 
municar, satisfatoriamente, — como acontece com as crianças de quatro 
anos em relação i sua língua materna — , a realidade é que as diferen 
ças entre os diversos indivíduos é, normalmente, muito acentuada. 

Se outras diferenças não houvesse, para justificarem que a aquisição 
da LI e da L2 não se processam da mesma maneira, poderemos, pelo me
nos, testemunhar que as capacidades (e incapacidades) se revelam de ma 
neira muito mais acentuada, entre os vários elementos de um grupo de 
aprendentes, quando se trata da língua estrangeira. Não bastam a sim
patia ou antipatia pelo professor, os diferentes ambientes familiares, 
os antecedentes sõcio-culturais, o nível socio-económico de cada um 
dos alunos para justificarem as diferenças de aproveitamento do ensi
no. 

Todo o professor com alguma experiência deve ter verificado que, pe
rante uma igual motivação por parte de todos os elementos de uma tur
ma em relação ã língua nova que vão começar a aprender, passado algum 
tempo, alguns avançam sem dificuldades enquanto outros começam a revê 
lar fraquezas que muitas vezes conduzem à desistência. E isto pode ve-
rificar-se mesmo quando hã uma atenção igual do professor para com to
dos os alunos e destes um esforço que os não distingue uns dos outros. 

As diferentes capacidades dos alunos e a sua maior ou menor aptidão na 
tural para a aquisição de uma L2 podem explicar porque surgem alguns 
dos erros cometidos. A este propósito, a metodologa norte - americana 
Ruth Montaivan, apoiando-se em estatísticas elaboradas nos Estados Uni 
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dos, dizia que o sucesso de uma lição de língua estrangeira depende da 
aptidão natural do aluno (33%), do seu coeficiente intelectual (20 % ) 
e da sua perseverança (33%). Os 14% restantes competem ao professor e 
aos materiais de ensino. Ao professor caberá, no entanto, 50% de res
ponsabilidade pela perseverança dos alunos9. 

A esta luz, toda a sorte de desvios pode ocorrer devido ãs estratégias 
que o aprendente utilize no seu processo de aprendizagem. As ultra-ge 
neralizações, os neologismos, o circunlóquio, a transferência directa 
da LI podem traduzir essas estratégias (Cf. E. Tarone, p. 196) edarem 
origem a erros. 

Ainda dentro do contexto do binómio ensino/aprendizagem como potenci
al causador de erros, há que referir a importância que se deve atri
buir aos materiais auxiliares de ensino, nomeadamente aos livros de 
texto. Não é raro que esses livros, especialmente quando escritos por 
autores não nativos da L2, apresentem formas incorrectas. Por este 
meio, os alunos que utilizem esses textos aprendem os erros sem que se 
lhes possa atribuir nisso responsabilidades. Encontro-me entre aque
les que toleram as formas erróneas nas fases iniciais e acreditam num 
processo de transição do incorrecto para o correcto através de uma gra 
dual "naturalização" (cf. James 1977:62-3) da interlingua.Entendo.no  
entanto, que as formas menos correctas não devem ser nunca apresenta
das aos alunos, mesmo que isso possa constituir qualquer aspecto da es 
tratégia de ensino. 

1.4.2 Dificuldades intralinguais 

A rapidez ou lentidão com que uma língua é aprendida, bem como o grau 
de correcção ou incorrecção com que os seus aprendentes a utilizam, na 
qualidade dupla de receptores e emissores, pode variar — para além 
dos factores já mencionados — com as dificuldades que a própria lín
gua oferece internamente10. 

http://interlingua.Entendo.no
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£ sabido que a generalidade das crianças aprende a sua língua materna, 
quer ela seja complicada ou simples. Todavia, a sua aquisição não se 
faz com total isenção de erros, mesmo sabendo-se que a criança esta 
completa e diariamente mergulhada na comunidade que fala essa língua 
como natural e os modelos que lhe são apresentados a todo omomento se 
caracterizem pela absoluta correcção. Logo nas primeiras tentativas — 
orais, naturalmente — para utilizar essa língua, a criança comete er
ros naturais que se podem atribuir a dificuldades articulatórias dos 
órgãos da fala, enquanto estes não estão suficientemente ginasticados 
para a produção dos sons particulares da língua em causa. 

Estes erros têm pouco significado — pois são transitórios — mas en
contram correspondência junto do aprendente que estuda essa mesma lín
gua como estrangeira. Prova disso são os problemas causados por cer
tos sons ingleses aos alunos portugueses que se iniciam na sua produ
ção. Tal se deve, antes de mais, ao facto de esses sons não se encon
trarem na língua materna dos aprendentes e, por isso, os seus orgaõs 
fonadores não se mostram maleáveis em grau suficiente para a sua pro
dução senão ao fim de algum tempo de exercitação. Entre esses sons en 
contram-se /e/ e /$/, muitas vezes pronunciados como /s/ e /d/,respec 
tivamente, e o grupo /a/, /a/, /a:/ e /A/ 1 1. Em muitos casos as difi
culdades de os diferenciar — particularmente a nível da produção — 
nunca chegam a ser ultrapassadas. Ha vestígios disso entre os erros do 
meu corpus, como, oportunamente, será indicado. 

Quando a criança entra na fase da criatividade linguística, isto ê, 
quando começa a revelar certo domínio do sistema e a aplicá-lo, fica 
sujeita a desvios das normas, É assim que a criança nativa de inglês 
diz goed, buyed, oomed?2 ; e a criança portuguesa diz fazi (em vez de 
fiz) e vesto (em vez de visto, como por exemplo em:"Mamã, o que é que 
eu vesto hoje?"). Cook considera que estes "erros' são uma parte inte 
grante do processo de aquisição e demonstram aquilo que a gramática in 
terina da criança ainda não possui" (1969:210). 
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Erros como os referidos nunca ocorreriam se a gramática se caracteri
zasse por uma absoluta regularidade. A ultra-generalização e a igno
rância de regras restritivas (cf. Richards 1971:205-6) não teriam lu
gar na linguagem infantil. As irregularidades traduzem-se nas dificul 
dades internas de cada língua e dão origem aos erros intralinguais, 
responsáveis por uma considerável quantidade de desvios. Richard cha-
ma-lhes 'erros desenvolvimentais' ('developmental errors' (1971:205)). 

Na aquisição de uma língua estrangeira, erros deste tipo são frequen
tes, qualquer que seja a língua materna dos aprendentes, e podem tra-
duzir-se por formas como did he corned? I did not went, he can to write 
French. Mesmo ao nível de aprendentes avançados alguns destes erros 
ainda surgem, podendo-se colher alguns exemplos disso no meu corpus. 
A nível da ortografia, podemos aí encontrar erros como *hobbys, *tryed, 
*'applyes13 , a nível da morfologia, *lifes, *phenomens, *choosed, *leav 
ed, tudo isto em aspectos gramaticais tradicionalmente considerados co 
mo elementares. 

Dado que estes erros ocorrem na produção de alunos que frequentam o 
seu último ano da carreira universitária, poderemos ser levados a con 
cluir que a recuperação já não e possível e tais formas se podem con
siderar fossilizadas11*. Em minha opinião, essa interpretação seria de
masiadamente fatalista. 0 próprio conceito de fossilização parece-me 
demasiadamente pessimista, dado que a sua aceitação corresponderia â 
conclusão de que há um ponto limite para além do qual não é possível 
aprender mais nada, linguisticamente. 0 que se não pode negar é que ca 
da língua tem os seus 'trouble spots', que originam erros intralin
guais. Esta realidade tem de ser assumida, procurando-se as adequadas 
soluções didácticas para a contrariar. Disso me ocuparei mais adiante. 

Talvez valha a pena ilustrar a estratégia da ultra-generalização — u m 
dos erros intralinguais mais típicos — , fornecendo alguns exemplos 
curiosos. 

(1) - a) * But Will is, in Wilson's opinion, a very uncareful person. 
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b) * ... in a book or magazine related to Bothanics 

A frase 1-a) revela claramente que a autora do erro domina um dos pro 
cessos de formação da negativa através do emprego do prefixo un — e 
que ê capaz de o empregar ou que está habituada a utilizã-lo. Por is
so, a semelhança do que, muito provavelmente, terá visto ou utilizado 
em compostos do género de unhappy, unfortunate ou unexpected, decidiu 
-se pela falsa generalização da regra a easeful, provocando o erro. Co 
mo diz Richards, "mais do que reflectir a incapacidade do aprendenti 
para separar duas línguas, os erros intralinguais e desenvolvimentais 
reflectem a competência do aprendente a um dado nível e ilustram algu 
mas das características gerais da aquisição de uma língua".(1971:205^ 
A frase 1-b) é, para efeitos de análise do erro, muito semelhante a 
1-a) dado que nela se detecta um caso de inadequada generalização. 0 
seu autor, familiarizado com a terminação -ics em palavras que desig
nam ciências, (linguistics, physics, phonetics, mathematics), partiu 
da palavra portuguesa botânica e aventurou-se pela anglicização dames 
ma através da forma que lhe pareceu mais plausível, isto é, *bothanics. 

No seu esforço de 'naturalizar' a palavra tentativa, fez seguir o tde 

um h, uma atitude de facto curiosa e que merece alguma meditação. 

Pelo facto de não ter correspondência em português, o som /e/ torna-
-se muito característico e um tanto representativo do inglês. Como já 
referi, ele representa um dos sons difíceis para os aprendentes portu 
gueses. Dessa dificuldade e do contraste com os sons portugueses, ele 
acaba por receber uma atenção muito particular que conduz, frequente
mente, a uma utilização excessiva e incorrecta. Não e raro que, devi
do a auto-vigilância exercida, os alunos produzam /6/ em vez de /s/, 
exactamente ao contrário daquilo que seria mais natural ocorrer. Quan 
do se passa da oral para a escrita, o aluno não resiste a tendência 
para dar mais verosimilhança a qualquer termo que pretende lançar e 
deixa no papel algo parecido com aquilo que aconteceu com bothanics. 
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Em abono desta teoria, que carecerá, naturalmente, de confirmação mais 
científica, poderei referir outros exemplos de erros, detectados em 
provas de diferentes alunos, que se encontram entre as que serviram de 
base ao corpus deste trabalho. *At7zmosphere, *synthoms e *systhems fi 
guram na lista dos erros de ortografia. Não me restam dúvidas de que 
se devem â tentativa dos aprendentes para darem as palavras uma maior 
autenticidade através daquilo a que chamei anglicização. Trata-se, a-
lem disso, de um erro intralingual: é o resultado de uma caracterís
tica peculiar da propria L2 que interfere na produção de outra pala
vra supostamente existente nessa língua. De notar é ainda a circuns
tância de este tipo de erro se manifestar em palavras de grafia muito 
próxima das suas correspondentes em português. "Muitíssimas vezes ma
nifestamos a nossa surpresa quando um elemento da língua estrangeira 
é semelhante aquilo que temos na nossa própria língua", diz J. Fi-
siak 15. Ë esta surpresa que conduz a essa espécie de ultra-correcção, 
produtora de erros. Por outro lado, os três últimos erros que apontei 
poderão confirmar a teoria daqueles que defendem que a interferência 
entre duas línguas muito próximas (ou duas formas muito próximas de 
duas línguas diferentes) ê muito maior do que quando a diferença é to 
tal (cf. Lin.:8). 

Em teoria, os erros intralinguais são aqueles que todos os aprenden
tes, independentemente do seu 'background' linguístico, estão sujei
tos a cometer 16. E isso porque os aspectos difíceis de uma língua se
rão difíceis em qualquer parte onde ela for estudada. Em alguns dos 
estudos sobre erros a que tive acesso pude, em alguma medida, confir
mar esta teoria dado verificar-se uma grande semelhança entre alguns 
dos erros que coligi e aqueles que são relatados por Dú&ovl, na Che
coslováquia, Mukattash, na Jordânia, Carlbom e Olsson, na Suécia, Ef-
stathiadis e King, na Grécia, Ghadessy, no Irão, para mencionar ape
nas alguns investigadores oriundos de grande diversidade de países. 

Em minha opinião, a grande coincidência nos erros cometidos por apren 
dentes de países tão diferentes é mais uma resultante das caracterís-



- 38 -

ticas particulares da língua inglesa do que de um comportamento uni
versal em relação à aprendizagem das línguas (os 'universais of learn
ing* de Nemser e. Slama-Cazacu17 ) . As diferenças que possam testemu-
nhar-se entre o grau de ocorrência de certos tipos de erros nos tra
balhos de aprendentes de uma dada LI e nos de aprendentes de outra LI 
serão, certamente, devidas ã semelhança e ao contraste que, relativa
mente a cada aspecto linguístico, se verificar entre a LI e a L2. 

Em abono desta tese poderei recorrer a um tipo de erro que é bastante 
frequente entre os aprendentes portugueses: a não inversão VS nas ora 
ções iniciadas pelo advérbio only. 

(2) - a) * Only later on linguistics will ba applicable 
b) * Only in this way we can understand ... 

são exemplos desse 
tipo de erro. Sem dúvida que eles se devem a algo que, mesmo dentro da 
L2, pode ser considerado uma irregularidade em frases afirmativas. Nes 
se sentido terã de ser classificado como dificuldade intralingual. Por 
isso, surgem erros nesta área na produção de aprendentes de vários pai 
ses. Ê de prever, porem, que seja um erro raro nos estudantes alemães 
que estudem inglês, uma vez que a 'Umstellung' alemã tem grande para
lelismo com esta inversão obrigatória da gramática inglesa. 

Em conclusão, poderá dizer-se que a incidência dos erros intralin-
guais poderá ser atenuada ou agravada,respectivamente, pela interfe
rência positiva ou facilitadora (devida ã semelhança) e pela interfe
rência negativa ou dificultadora (devido ao contraste) da língua ma
terna dos aprendentes. 
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1.4.3 Interferência da LI 

1.4.3.1 Interferência directa 

Ao abordar a problemática das línguas em contacto, particularmente 
a propósito de falantes bilingues, Weinreich escreveu: "Os casos de 
desvios das normas de qualquer das duas línguas que ocorrem na 
fala dos bilingues como consequência da sua familiaridade com mais 
do que uma língua, isto ê, como resultado do contacto de línguas, 
serão referidos como fenómenos de INTERFERÊNCIA" (p. 1). 0 termo 
ganhou grande popularidade muito especialmente porque chamou o no
me àquilo que a generalidade daqueles que se preocupavam com a pro 
blemática da didáctica das línguas estrangeiras há muito vinham sen 
tido e que Lado, num resumo feliz, descreve com as palavras seguin 
tes: "As pessoas tendem a transferir as formas e os significados, 
bem como a distribuição dessas formas e desses significados, da sua 
língua materna e da sua cultura para a língua e a cultura estran
geiras, tanto no aspecto de produção, quando tentam falar a língua, 
como no da recepção, quando tentam captar e compreender a língua e 
a cultura, tal qual são praticadas pelos naturais"(1957:2). 

A tendência de que fala Lado tem sido largamente testemunhada pe
los investigadores de todo o mundo que reconhecem, unanimemente, a 
existência desse fenómeno, embora seja variável o grau de importân 
cia que lhe atribuem relativamente â produção de erros. A. Lamy a-
firma que "não há dúvida de que a influência da língua materna ê 
grande durante a aprendizagem de uma segunda língua " (p.:2). Zy-
datiss pronuncia-se em igual sentido ao declarar que "A grande maio 
ria dos erros ... estudados são atribuíveis, com bastante seguran
ça, à transferência da língua materna" (p.338). Stendahl, a propó
sito de um estudo sobre os erros cometidos em inglês por estudan
tes suecos, escreve: "Não foi tentada nenhuma explicação sistemáti 
ca dos erros, mas parece que a interferência do sueco foi um factor 
importante" (p.119). Relativamente a aprendentes com espanhol como 
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língua materna, Polizter e Ramirez declaram: "Parece ... seguro a-
f irmar-se que a intervenção do espanhol ... desempenha um papel con 
siderãvel" (p. 59). Estes dois autores acrescentam que a interfe
rência da LI é a mais importante fonte de formas erradas numa gran 
de variedade de erros, entre os quais referem, a insegurança nas 
formas de sujeito dos pronomes, o uso redundante dos mesmos, o uso 
do artigo definido em vez dos determinantes possessivos, confusão 
no emprego das preposições, etc... Estas áreas correspondem, em lar 
ga medida, aquelas que o meu corpus demonstra serem, junto dos es
tudantes portugueses, passíveis de interferência. A primeira vista 
tal correspondência poderia atribuir-se as semelhanças que existem 
entre as duas línguas ibéricas. Todavia, analises de erros levadas 
a cabo em ambientes linguísticos muito diversos, como o Irão, por 
exemplo, confirmam não sô o elevado número de erros atribuíveis à 
intrusão da língua materna, mas também que esses erros ocorrem em 
aspectos comuns aos dos aprendentes portugueses (cf. Yarmohammadi). 

A lista daqueles que vêem na interferência da língua materna dosa-
prendentes uma forte causa dos erros ocorridos na L2 poderia ser a-
crescentada com muitos outros nomes, incluindo o do próprio Corder, 
que, concordando embora com as teorias expostas, da a impressão de 
querer moderar a importância da interferência, dizendo que muitos 
dos erros dos aprendentes estão relacionados com os sistemas da líji 
gua materna, mas "de modo nenhum todos" (1967:26). Alguns anos mais 
tarde, o mesmo autor, ao abordar de novo o assunto, interpreta de 
uma maneira curiosa a estratégia do aprendente: 

"Podemos dizer que a^sua hipótese de partida é a seguin
te : a língua dois é igual â língua um até que haja ra
zão para eu pensar de modo diferente; 'razão', aqui, ê 
cometer um erro e ser corrigido. Então ele adiantará 
outra hipótese e experimentã-la-ã. Até ser corrigido 
ele estará convencido de ter descoberto a regra correc
ta" (1974:130). 

Este raciocínio parece estar correcto, bem assim como a conclusão 
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do seu autor sobre o carácter não inibitório da interferência. Na 
verdade, nas suas tentativas de utilização da língua que anda a a-
prender, o estudante chega a um ponto em que a sua competência lin 
guística deixa de lhe fornecer os dados de que necessita para dar 
continuidade ã comunicação encetada. Tal pode dever-se a esqueci
mento do material adequado anteriormente aprendido, por não ter ain 
da contactado com tal material, ou mesmo por preguiça mental. Como 
primeira hipótese de saída, ele pode recorrer aos elementos que, em 
situação paralela, utilizaria da sua própria língua. Outra hipóte
se pode ser a de se render definitivamente â dificuldade, interrom 
pendo a comunicação. 

Quando a solução por que opta ê o recurso, por empréstimo, a lín
gua materna, o resultado obtido poderá ser um erro que impeça de 
todo a comunicação desejada com o interlocutor - a pior das hipóte 
ses -, uma produção parcialmente errada (e ipso facto parcialmente 
correcta) que permite ao destinatário da mensagem interpretar sem 
grandes dificuldades o que tencionavam transmitir-lhe, ou, então, 
uma produção totalmente correcta resultante da absoluta coincidên
cia das formas da LI e das formas da L2. No entanto, mesmo quando 
a comunicação falha, o empréstimo contraído junto da língua mater
na teve um único objectivo: o de facilitar essa comunicação. Nos ca 
sos em que ela é parcial ou totalmente conseguida, o carácter fa
cilitador dessa estratégia passa de intenção a realidade. 

Admito que não se verifique inibição por parte do aprendente quan
do o recurso ã língua materna possa não constituir facilitação, mas 
não me parece que Corder tenha razão ao dizer que a ausência de fa 
cilitação não equivale a interferência (cf. 1978:6). Atente-se na 
passagem que se segue: 

"É perfeitamente lógico propor-se que a natureza da LI 
possa abrir caminho mais rapidamente através do pro
grama interiorizado [do aluno] quando contem semelhan 
ças com a L2, mas, pura e simplesmente, não tem qual-:' 
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quer efeito quando é diferente. Em tal caso o apren-
dente fica perante as suas próprias capacidades de a-
prendizagem cognitiva, sem qualquer auxílio, para des
cobrir aqueles aspectos da L2 que não são semelhantes 
ã^sua LI. A facilitação claramente não conduz a 'fe
nómenos de interferência' na fala do aprendente, mas 
a não facilitação também não conduz" (ib.). 

As partes (por mim) sublinhadas na citação são passíveis de discor 
dância. Se a transferência da língua materna so tivesse efeitos po
sitivos, não se verificariam determinados erros como alguns que ti 
ve oportunidade de compilar e que fazem parte do estudo presente. 
Por exemplo: 

(1) - a) * On what concerns the problem of unemployment 

b) * I do not want that somebody interrupts me 

são traduções 
literais das frases portuguesas correspondentes que precederam a 
sua formulação (i.e. No que diz respeito/concerne ao problema do de_ 
semprego e Eu não quero que ninguém me interrompa, respectivamen
te) . As duas frases revelam, sem qualquer margem para duvidas, que 
se verificou uma transferência negativa da língua materna. Os seus 
autores certamente que encontraram, ao longo dos seus estudos, mui 
tas frases contendo os elementos que lhes proporcionariam, no mo
mento de escreverem, as soluções correctas. Simplesmente, por fal
ta de treino na sua utilização ou por falta de habito de vencerem 
a Interferência da LI, cederam a este poderoso factor e acabaram 
por produzir os erros. Quer dizer, os padrões perfeitamente domina 
dos e automatizados da língua materna ultrapassaram, em força, os 
eventuais resultados do binómio ensino/aprendizagem. 

Alias os próprios aprendentes revelam, com alguma frequência, que 
não ignoram o poder da interferência. Por cairem nos erros que ela 
motiva e, muito provavelmente, por terem sido muitas vezes corrigi 
dos, os estudantes acabam por desconfiar daquelas formas que lhes 
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parecem muito próximas nas duas línguas, Ë esta a única explicação 
que encontro para a ocorrência de formas circunloquiais como *gave 
speed to the oar em vez de accelerated. 

Ê improvável que o autor do erro não tenha pensado no termo portu
guês acelerar antes de escrever a forma que escreveu. Porque razão 
não preferiu *acelarated, por exemplo, só ele poderá explicar. No 
entanto, ê absolutamente legítimo pensar-se que ele não o fez por 
reacção ao poder da interferência que detectou numa forma demasia
damente próxima da palavra portuguesa. Optou, por isso, por uma so
lução que lhe pareceu mais segura, uma das 'estratégias conscien
tes de comunicação' de que nos fala E. Tarone (1977). 

Naturalmente que o recurso maior ou menor do aprendente â sua lín
gua materna, para resolver problemas pontuais de comunicação, pode 
ter uma explicação psicológica com base em antecedentes. Se ele per 
siste em aventurar-se a pedir emprestado â sua LI, isso só se po
derá explicar pelo sucesso total ou parcial das suas tentativas an 
teriores. Isto é, o recurso â língua materna facilitou-lhe a fun
ção de comunicar em oportunidades anteriores. Se, pelo contrário, 
as suas tentativas anteriores o tivessem conduzido a situações de 
bloqueamento na comunicação ou â produção de locuções sempre consî  
deradas erradas, a consequência mais provável seria o abandono des
sa estratégia, eventualmente o silêncio, a renúncia em continuar. 
Nesta hipótese, a interferência da LI ter-se-ia transformado emfac 
tor inibitório, embora seja de admitir que, mentalmente, o apren
dente a continuasse a ter sempre presente. 

Seja qual for o grau de sucesso comunicativo proporcionado pelo 
apoio na língua materna - convindo aqui referir que esse sucesso 
não significa sempre correcta produção linguística -, e inegável 
que esse apoio gera uma elevada percentagem de erros. 

James diz-nos que "têm sido feitas várias tentativas para determi
nar a proporção dos erros interlinguais" e que "parece que entre um 
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terço e metade dos erros dos aprendentes podem ser causados pelo de 
sajustamento L1:L2" (1980:146). Tal proporção confirma-se nos re
sultados que eu próprio obtive, dado que quase 44?0 dos erros que 
estudei revelam influência do português. Esta percentagem, se pe
car, será por defeito, pois excluí dela todos aqueles casos em que 
não me foi possível, de maneira absolutamente categórica, atribuir 
o desvio da norma a interferência da língua materna, embora conti
vessem elementos que pudessem apontar em tal sentido. 

A frase 

(2) - * [While] trying to improve our life on earth scientists are 
interested in new invents.18 

foi considerada errada 
: pela professora que a leu por falta da conjunção while , que deve
ria inicia-la. E de admitir que o autor da omissão não tenha feito 
mais do que traduzir a frase portuguesa que, mentalmente, construiu 
("Tentando melhorar a nossa vida na terra, os cientistas . . . " ) . To
davia, em português, seria igualmente possível dizer-se "Ao tenta
rem melhorar ...". Se o estudante que cometeu o erro chegasse a pen 
sar nesta possibilidade, a omissão seria mais difícil de explicar19. 
Quando a análise dos erros me conduziu a raciocínios como o apre
sentado, decidi não considerar o erro como devido a interferência 
interlingual. E como e relativamente elevado o numero de erros nes 
tas circunstâncias, a percentagem teria naturalmente subido se os 
tivesse considerado de outro modo. 

Ao contrário das opiniões ate agora citadas, outros autores preten 
dem atenuar o papel da interferência da LI na produção de erros. 
Mikattash, por exemplo, diz: "a interferência da LI não ê tão pode 
rosa como pretendem muitos linguistas"(1977:72).Coincidentes pare
cem ser as opiniões de Carlbom, Olsson e Jain, que, embora reconhe 
cendo o papel importante que a língua materna desempenha como ori
gem de erros na L2, chamam, frequentemente, a atenção dos seus lei-
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tores para as outras razões de desvios da norma. Jain, por exemplo, 
concentra-se especialmente nos "erros independentes da LI" ('LI in
dependent errors' (1974:189)), acabando, porém, por nos fornecer nu 
merosos exemplos de interferência interlingual por ele próprio re
conhecidos como tal. 

Um aspecto interessante no estudo da interferência é o que se rela 
ciona com as razões, linguísticas e psicológicas, que a determinam. 
E, mais uma vez, as posições são divergentes: por um lado, ha aque 
les que declaram ser a interferência tanto maior quanto mais marca 
do for o contraste entre a LI e â L2; por outro lado, ha os que pen 
sam que, quando as formas - lexicais ou estruturais - são aproxima 
das nas duas línguas, mas não coincidentes, as probabilidades de in 
terferência aumentam sensivelmente. 

Weinreich pertence ao primeiro grupo: 

"Quanto maior for a diferença entre os sistemas, istoe, 
quanto mais numerosas forem as formas e estruturas mu
tuamente exclusivas em cada uma das línguas, maiores 
são os problemas de aprendizagem e maior a area poten
cial de interferência" (1968:1). 

Esta opinião não diverge da de R. Lado, embora este, na passagem 
concreta que se segue, esteja mais a pensar em dificuldades de a-
prendizagem: 

"Partimos do princípio de que o estudante que entra em 
contacto com uma língua estrangeira achara alguns dos 
seus aspectos totalmente fáceis e outros extremamente 
difíceis. Aqueles elementos que forem semelhantesâ sua 
língua materna serão simples para si, e aqueles que fo
rem diferentes serão difíceis" (1957:2). 

A este grupo pertencera também a maioria dos professores que, ao 
longo da sua vida profissional, vêm travando uma contínua luta de 
combate ã inevitável intrusão da língua materna dos alunos. E isso 
ë ainda muito mais visível quando os professores não são locutores 
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nativos da língua que ensinam, estando eles próprios sujeitos, e-
xactamente, aos mesmos fenómenos de desvios por interferência da 
sua LI, assim contribuindo para a eternização deste tipo de erros. 

0 aspecto mais imediatamente visível da interferência ocorre na o-
ralidade quando a pronúncia e a entoação denunciam um sotaque não 
nativo, o que permite, na correcta afirmação de Wilkins "identifi
car a língua materna" (1972:190) daqueles que falam uma língua es
trangeira. Tal ê particularmente notório em relação a alguns aspec 
tos contrastantes, quais sejam, por exemplo, a produção dos sons 
/0/ e /t/ (a que já fiz referência), que se não encontram na nossa 
língua. A eles poderíamos juntar o grupo /tf/ e o agá aspirado. Os 
fonemas portugueses mais próximos têm a tendência para lhes toma
rem o lugar e, em muitos casos, passam a ser regularmente produzi
dos. Daí que think seja pronunciada como sink, que they não se dis 
tinga de day, que choose soe como shoes, que heat possa ser tomado 
por eat. Qualquer professor de inglês em Portugal reconheceria es
tes problemas e seria capaz de enriquecer a lista ate gigantescas 
dimensões, independentemente do nível de estudos dos seus alunos. 

No plano escrito, os erros são porventura ainda mais numerosos, po 
dendo servir de testemunho uma olhadela pelas listas de erros apre 
sentadas neste trabalho, tanto nas áreas de vocabulário como nas de 
gramática. A frase seguinte e exemplar no aspecto estrutural: 

(3) - * I don't see my cousin a long time ago 

Nesta frase detecta-se, para alem da clara interferência da LI (.J 
don't see, traduzindo literalmente Não vejo), a aplicação extempo
rânea de conhecimentos anteriormente adquiridos através do ensino. 
A autora do erro lembrou-se certamente de que ago é uma palavra in
glesa que pode corresponder â palavra portuguesa há. Denunciando in 
suficiente conhecimento dos casos em que poderá ser aplicada, a es 
tudante usou-a. No entanto, pelo mesmo processo, poderia ter empre 
gado since, uma forma de there to be ou for, qualquer delas poden-
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do, conforme os contextos, ser adequada tradução para a palavra 
portuguesa em causa. Se tivesse acertado na escolhaeempregado for, 
estaríamos, com toda a certeza, em presença de um caso de 'certo 
por acaso' ('right by chance') de Corder. 

Alguns erros, nomeadamente no que diz respeito ao léxico, são con
sequência da grande distância que separa o significado de um termo 
numa das línguas e o significado que o aprendente atribui ao termo 
que utiliza na outra língua. Atente-se no modo como foi usada a pa 
lavra notice na frase seguinte: 

(4) - * after the first impact of the notice20 

Limitando-se a uma tradução literal da palavra portuguesa para a-
quela que, em inglês, mais se lhe aproximava quanto â forma, a alu 
na foi vítima da interferência. 

Ha, no entanto, quem entenda que não são as grandes diferenças en
tre duas línguas em questão que causam o maior número de erros, mas 
antes a sua maior proximidade. 

"A interferência entre dois dialectos intimamente liga
dos - tais como um dialecto não-padrão e o inglês-pa-
drão - ê muito maior do que entre duas línguas comple
tamente diferentes" (Lin, p. 8). 

Baseando-se na conclusão de que os aprendentes recorrem pouco à mor 
fologia da sua LI para resolverem problemas morfológicos naL2,Wil 
kins escreve: 

"Se isso alguma vez acontecer [se o aluno pedir empres
tadas â suajíngua materna as formas morfológicas], ve 
rificar-se-ã entre línguas que são intimamente relaciõ 
nadas umas com as outras, como o espanhol e o italiano 
ou o russo e o serbo-croata. Isto sugere que não é" de 
modo algum o caso, como é por vezes defendido, que quan 
to maiores forem as diferenças entre as línguas, maio
res serão as dificuldades. Neste caso ê a propria seme 
lhança que pode originar o erro" (1972:192). 



- 48 -

Estas duas opiniões representam uma inversão do problema e contra
riam aquilo que julgo ser a posição dominante entre os professores. 
Estes estão habituados a comunicarem com mais facilidade aquilo que 
mais se assemelha ã língua dos aprendentes. De qualquer modo as po 
sições dos dois autores acabados de citar têm algum fundamento, por 
quanto a relativa proximidade das duas línguas (mas não a perfeita 
coincidência) pode impedir a percepção de pequenas diferenças, dan 
do como resultado o erro. Este aspecto pode ser ilustrado, no do
mínio fonético, com a, já referida, dificuldade de distinção entre 
os sons /i/ e /i:/ por parte dos aprendentes portugueses, uma cau
sa de erros frequentes. 

(5) - * I cannot think to leave in high society 

é uma frase do meu 
corpus que contém mais do que um erro. 0 contexto em que ela foi 
produzida indica, claramente, que a sua autora deveria ter utiliza 
do live e não leave. 0 erro traduz a dificuldade oral de distin
ção entre dois sons relativamente próximos do inglês, que o ouvido 
português não está habituado a distinguir. Essa dificuldade oral 
ganhou expressão sob forma de escrita. 

Hã casos, todavia, em que a quase total coincidência superficial 
nos dois sistemas pode conduzir a distorções comunicativas. É exem 
pio disso o que se passa com o verbo substitute e a respectiva pre 
posição: 

(6) - * that feeling of 'prolongation' is substituted by a feeling 
of "suddenness". 

Nesta frase, a professora que corrigiu a prova assinalou erro ape
nas em relação â preposição by, pretendendo, naturalmente, a sua 
substituição por for. No entanto, se isso fosse feito o pensamento 
da aluna que escreveu a frase poderia ser totalmente traído, uma 
vez que,no seu projecto,prolongation desempenhava o papel de sujei 
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to da oração e suddenness o de complemento agente da passiva. Isto 
é, o lugar de prolongation era tomado por suddenness. 

A mesma frase suporta outro tipo de correcção: em vez do verbo subs 
titute, poderia utilizar-se replace. Nesse caso a preposição by se 
ria aceitável e o conteúdo semântico talvez estivesse mais próximo 
daquilo que a estudante, pragmaticamente, queria comunicar. Mas a 
intenção da aluna não se pode detectar com clareza no contexto em 
que a frase aparece. Apenas o recurso â comparação com a provável 
frase portuguesa correspondente se torna elemento útil no sentido 
de nos proporcionar alguma orientação: 

"aquele sentimento de "prolongamento" é substituido 
por um sentimento de "brusquidão". 

Poderíamos ainda continuar a especular sobre aquilo que poderia a-
contecer com os elementos em causa, isto é, com o verbo substitute 
e a preposição que requer (i.e. for) , únaginando que um aprendente, 
como consequência do ensino a que esteve exposto, associa o verbo 
ã preposição referida. No entanto, só o faz em termos gramaticais. 
Em termos pragmáticos continua a dar a for o mesmo significado que 
daria a by ou, na frase portuguesa correspondente, a por. Em conse 
quência de tudo isto, i.e. os efeitos da aprendizagem e a interfe
rência da língua materna, poderia resultar uma frase do tipo de: 

The doctor told me that, at meals, and while you are ill, you 
should substitute wine for milk. 

Se compararmos a parte sublinhada com a sua hipotética correspon
dente em português, compreender-se-á melhor a subtileza de que a in 
terferência da Ll se reveste em algumas situações. 

You / should substitute / wine / for / milk 

Você / deve substituir / vinho / por / leite 
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Ãs considerações anteriores poderemos ainda acrescentar a grande 
proximidade gráfica entre por e for como elemento de interferência 
a ter em conta. 

Isto conduznos â questão dos falsos cognatos ('false friends'),em 
que a grande semelhança ou total correspondência entre a forma grá 
fica das palavras nas duas línguas constituem uma tentação para u
tilizálas com o mesmo significado. Pareceme, porem, que se toma 
discutível incluir este género de palavras na problemática posta 
por Wilkins e Lin dado haver, relativamente ao significado, profun 
do distanciamento entre a LI e a L2, ao contrário do que acontece 
com a forma. 

Antes de terminar esta secção dedicada ã interferência directa, gos 
taria de deixar um exemplo que é disso testemunho muito claro: 

(7)  * The English language was communicated to the others coun

tries. She was a symbol and a new form o communication. 

Aqui há um claro conflito entre as estruturas da língua materna (a 
concordância, quanto ao número, entre o substantivo e o adjectivo) 
e as da língua estrangeira, bem como entre o género gramatical de 
uma e outra. 

Os erros presentes nesta frase têm muito a ver com a tradução, que 
se transforma em veículo importante da transferência. Perante tal 
evidência teremos de concordar com Pinloche quando afirma que "oa
luno sempre traduz, queiramolo ou não".21 

1.4.3.2 Interferência indirecta 

O que até este ponto foi dito sobre a interferência debruçouse so
bre a transferência de formas da LI para a L2 sem a existência de 
qualquer processo intermédio. 0 exemplo utilizado com substitute ê 
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suficientemente ilustrativo desse fenómeno. Ha contudo outro tipo 
de influência da língua materna, sobre as formas produzidas pelos 
aprendentes na língua estrangeira, que se processa por via indi
recta. Por isso lhe chamarei interferência indirecta, consideran-
do-a responsável por importante numero de erros na área do léxico. 

Comecemos com alguns exemplos, apresentando em parênteses recto uma 
forma de correcção: 

(1) - a) * what the own author does [the author himself] 

b) * I will go till [as far as] I can go 

c) * to give love to become [make] the world a little better 

A língua portuguesa não possui no seu léxico quaisquer palavras que 
se assemelhem âs que se encontram sublinhadas nestas três frases. 
Apesar disso, ê possível demonstrar que elas foram empregadas devi 
do â intervenção do português. Sigamos as fases que terão precedi
do o erro. 

1§ fase - A autora da frase (1-a) aprendeu, a dado passo do seu pro 
cesso de aprendizagem da língua inglesa, que o adjectivo 
own significa próprio. Ex.: my own father / o meu próprio 
pai; his own difficulties / as suas próprias dificulda
des. 

2§ fase - Adquirida essa informação, 'armazenou' aquela palavra, 
juntando-a a outras palavras inglesas que podem ter a mes 
ma tradução e que podem ter sido adquiridas, anteriormen 
te ou posteriormente a own: pronomes enfáticos (ex. He 
did that himself / Ele próprio fez issoj, very (ex.: At 
that very moment the telephone rang / Naquele próprio mo
mento o telefone tocouj, etc. 

3§ fase - Ao raciocinar, primeiro em português, para se exprimir na 
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língua estrangeira, depois, a aluna recorreu ao seu di
cionário mental e escolheu uma das palavras que lá encon 
trou, certamente aquela que lhe pareceu mais apropriada, 
dando deste modo origem a um erro. 

Se pretendermos dar uma expressão gráfica âs operações acabadas de 
descrever, teremos algo como a figura que se segue. 

1§ fase 2§ fase 3§ fase 

A exposição âs formas estrangeiras Fl, F2, F3, F4, etc., durante a 
primeira fase, coincide com a aquisição das mesmas. Na fase seguin 
te - em que actua de modo mais acentuado o processo de tradução -
dá-se um fenómeno de polissemia convergente, mediante o qual di
versas formas da L2 tendem a fazer-se representar por uma única. 
Mais tarde, na fase de emissão/exprèssão, o fenómeno simétrico de 
"polissemia divergente" (James 1980:92) não se verifica devidoãac 
çao de filtragem exercida pela tradução, que faz associar uma úni
ca das formas inglesas â forma portuguesa que a representará. No e-
xemplo (1-aJ, a associação teve lugar entre own e próprio, deixan
do de lado a forma que, naquela situação concreta, deveria ter si
do empregada (i.e. himself). Isto quer dizer que, em termos de e-
missão, a autora do erro aplicou aquilo a que Jain chama estraté-
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gia de redução (cf. p. 191 ss.). Só que no caso vertente a redução 
resultou em forma errada, em vez da menor variedade. 

Os erros em (1-b) e (1-c) são passíveis do mesmo tipo de análise, 
embora o caso de become apresente um elemento adicional de comple
xidade, qual seja a eliminação do reflexo se, que se encontra obri 
gatoriamente presente em todas as traduções que do verbo inglês se 
façam para português: to become significa tornar-se. No momento da 
produção em inglês, isto ê, no momento em que o estudante traduziu 
de português para inglês, o pronome reflexo foi ostensivamente des 
prezado, certamente por razões estratégicas. Assim, em vez de to
mar tornav-se como ponto de partida - o que, aliás, não servil ia pa 
ra aquilo que naquele momento ele queria significar - o estudante 
tomou tornar. Este simples facto implica, naturalmente, outras ex
plicações, talvez de natureza psicológica, que me transcendem, mas 
que poderiam lançar um pouco mais de luz sobre um erro que ê extre 
mamente frequente. De facto parece que, por qualquer aspecto idios 
sincrãtico, o emprego de become em vez de make, por exemplo, come
ça a surgir logo nos primeiros níveis de aprendizagem dos estudan
tes portugueses. 

É difícil de conceber que os erros atrás referidos aconteçam por ab 
soluta ignorância do exacto significado que as palavras enpregadas 
transmitem, especialmente se tivermos em conta o nível de aprendi
zagem a que os seus autores se encontram. Através do seu curso ti
veram, de certeza, repetidos contactos com as formas, agora utili
zadas por si erradamente, em contextos correctos. A prova de que o 
argumento da ignorância não pode aqui ser invocado reside precisa
mente no facto de os alunos terem utilizado termos {own, tille be
come) que não têm nenhuma semelhança , quanto â forma gráfica, 
na língua portuguesa. Só o contacto com essas palavras em situação 
correcta explica que eles as tenham apreendido, embora com aprendi 
zagem apenas parcial daquilo que elas significam. A nível de com
preensão, é muito provável que nenhum dos aprendentes que comete-



- 54 -

ram os erros, sinta dificuldades quanto às mesmas palavras; a ní
vel de expressão, porém, ainda as não conseguem empregar com cor
recção . 

Do que não restam dúvidas é de que os erros passaram todos pela LI. 
Os termos que veiculam os erros estiveram, em cada uma das fases 
de que acima falei, sempre em referência à língua materna. Daí me 
parecer legítimo considera-los como consequência de transferência 
da LI, embora num processo de interferência não directa. 

1.4.3.3 Duração da_interferência 

Quer a interferência seja directa ou indirecta, poderá perguntar-
-se quanto tempo é que essa causa de erros se manifesta, istoé, a-
te que ponto do seu processo de aprendizagem estão os alunos sujei 
tos a esse fenómeno. B. Taylor é de opinião de que os aprendentes 
manifestam cada vez menos essa interferência â medida que aumenta 
a sua familiaridade com os elementos próprios da L2 e os vão domi
nando mais eficazmente (cf. 1975). Ao afirmar que "com a capacida
de crescente na língua alvo [os aprendentes] se apoiam proporcio
nalmente com menor frequência na gramática da sua língua materna e 
se apoiam mais frequentemente nos conhecimentos sempre crescentes 
na língua alvo, copiando directamente dela e ultrageneralizando as 
suas regras"(citado por Sheen, p. 108), Taylor circunscreve a interfe
rência à área gramatical. Ora tendo a gramática uma extensão incom 
paravelmente menor do que o léxico, a sua aprendizagem pelo falan
te nativo médio de qualquer língua é mais fácil de abarcar. Por is
so não é difícil admitir-se que um aprendente estrangeiro, â medi
da que for dominando o sistema gramatical da L2, vã sentindo cada 
vez menos necessidade de se apoiar na sua própria língua para dar 
expressão ao seu pensamento. Todavia, e também como consequência da 
sua competência em desenvolvimento, diminuem, igualmente, os erros 
intralinguais, por exemplo a ultrageneralização de que nos fala 
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Taylor. 

R. Sheen manifesta opinião contrária â de Taylor ao escrever que 
"os erros que tendem a persistir e, consequentemente, a fossilizar 
-se são aqueles que são aparentemente causados pela língua mater
na" (p. 108). Para chegar a tal conclusão, Sheen baseou-se na sua 
propria experiência como falante de francês em termos de quase lo
cutor nativo, o que, certamente, proporciona conclusões mais segu
ras dado que a analise da linguagem produzida na L2 pode ser feita 
simultaneamente com a das estratégias aplicadas. 

Carecendo embora de confirmação experimental, que poderia ser obti 
da pelo acompanhamento de um mesmo grupo de aprendentes através de 
várias fases do seu curso na L2 e com recurso a levantamentos pe
riódicos dos erros e execução da respectiva análise, é também minha 
convicção de que são os erros interlinguais aqueles que persistem 
durante mais tempo. A elevada percentagem destes erros no conjunto 
total do meu corpus aponta indubitavelmente nesse sentido, especi
almente se tivermos em conta o nível de aprendizagem a que os estu 
dantes se encontram. De facto, a presença da língua materna na ba
se de muitos erros pode ser consequência tanto de uma força irre
sistível a que o aprendente não consegue escapar (involuntária, por 
tanto) como de estratégia consciente de comunicação para ultrapas
sar certos momentos de bloqueamento, que permaneceriam como tal, se 
o aprendente persistisse em tentar encontrar os elementos da L2 que 
lhe permitissem avançar, mas que ainda não conhece ou que ainda não 
aprendeu a utilizar. 

Para ilustrar o primeiro aspecto, poderei utilizar exemplos de fra 
ses decalcadas em estruturas de português (ver corpus). Neles os me 
canismos linguísticos próprios da língua materna forçam a sua pre
sença na L2, deixando na produção resultante uma marca muito clara: 

(1) - a) * It is very importante the author's place (é muito impor
tante o lugar do autor) 
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b) * so only when I have an important problem is that I tell 
it to the people I want (Por isso so quando tenho um pro 
blema importante é" que eu o conto as pessoas que quero) 

0 exemplo (1-b) ê extraordinariamente revelador de como, utilizan
do as palavras da L2, o seu autor obedeceu, palavra a palavra, âor 
dem que o texto português lhe impôs. 

Para ilustrar o recurso â LI como estratégia consciente de ultra
passar dificuldades comunicativas, apresentarei algumas frases em 
que os seus autores não hesitaram em recorrer â 'cunhagem' de pala 
vras que o léxico inglês não possui e que, por essa razão, eles não 
poderiam ter aprendido. Como base tomaram palavras portuguesas que 
se adequariam ao contexto correspondente da LI, e 'coloriram-nas' 
com elementos que consideraram próximos da L2, procurando deste mo
do dar-lhes maior autenticidade. 

(2) - a) * Which can be nocive 

bj * Who preconizes a society ... 

Em (2-a), a palavra sublinhada ê utilizada com o sentido que tem a 
palavra portuguesa nocivo. 0 elemento utilizado pelo aprendente pa 
ra transmitir a palavra uma maior verosimilhança com uma palavra 
inglesa foi a alteração da vogal final. Em (2-b), aconteceu preci
samente a mesma coisa: foi-se â palavra portuguesa preconiza, trans 
formou-se o a final em e e acrescentou-se-lhe o e como marca carac 
teristicamente inglesa da 3§ pessoa do singular do present tense. 

Entre os dois grupos de exemplos ha, contudo, uma diferença notó
ria. As frases de (1) seriam entendidas sem grandes dificuldades 
por falantes nativos de inglês, embora fosse notada a ordem incor
recta dos elementos da frase. As frases de (2) não seriam certamen 
te compreendidas, dado os termos 'cunhados' não dizerem nada aos 
locutores nativos de inglês que os ouvissem. 
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Estes factos poderiam permitir-nos levar muito mais longe a nossa 
especulação. Por exemplo, poderia alegar-se que a interferência in
consciente (aquela que resulta da imposição de modelos linguísticos 
da LI sobre material linguístico que pertence ao património da L2), 
apesar de formalmente incorrecta, permite a comunicação; e que a in
terferência consciente (quando o aprendente arrisca formas que nun
ca ouviu ou leu na língua estrangeira) impede o processamento efi
ciente do acto comunicativo. 

Se olharmos para a lista de erros sob o título Neologismos, com fa
cilidade verificaremos que a sua compreensão por parte de falantes 
nativos de inglês, dificilmente será conseguida, a não ser que te
nham conhecimentos de português ou de qualquer língua semelhante. 

A constatação das duas modalidades de interferência entre estudan
tes de nível adiantado ê um indicador de que os erros interlinguais 
sobrevivem pelo menos durante todo o processo de aprendizagem esco
lar. Miito provavelmente, continuam para além dele, tendendo mesmo a 
fossilizarem-se embora a fossilização, como facto irrecuperável, me 
mereça algumas reservas como procurarei demonstrar oportunamente. 

1.5 A_gravidade dos erros 

A corrente moderna de ensino comunicativo das línguas não se conforma com 
os padrões tradicionalmente utilizados para medição da gravidade dos er
ros. Tradicionalmente, o julgamento dos erros era elaborado em função do 
trabalho dos alunos, punindo todos os desvios das normas, especialmente 
tudo aquilo que fosse considerado contravenção das regras gramaticais. 0 
ensino era orientado no sentido da competência linguística, para a memo
rização das regras. A avaliação de conhecimentos procurava medir o grau 
maior ou menor com que essas regras eram dominadas pelos alunos. A par 
disso, servia também de base ao julgamento a recitação de longas listas 
de vocábulos memorizados fora de qualquer contexto. 
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Em termos práticos, o resultado de tão trabalhosas tarefas era prat icamen 
te nulo, e os alunos só muito raramente eram capazes de compreender o que 
ouviam na língua estrangeira ou de se exprimirem nela, oralmente ou por 
escrito, de maneira minimamente aceitável e fluente. Tratava-se de um en
sino fechado, sem perspectivas de utilidade prática, meramente académi
co, com o propósito único de conduzir os alunos â passagem nos exames ou 
de lhes facultar um alegado exercício mental. 

Gallesi dá-nos conta do que aconteceu na Itália quando os italianos, que 
tinham sido submetidos aos processos tradicionais de ensino das línguas, 
se viram perante a necessidade de comunicar com os soldados ingleses e 
americanos que, na parte final da Segunda Grande Guerra, chegaram ao seu 
país para os libertar da situação opressora em que se encontravam: 

"então, todaa gente, desde o homem da rua até ao mais 
culto cidadão, tomou consciência de que saber uma lín
gua significava falá-la. Qual era a utilidade de ter a-
prendido longas listas de palavras sem nunca se ter ti
do a oportunidade de falar com outras pessoas?" (p. 30). 

Esta frustração, que não foi sentida somente pelos italianos em relação 
ao inglês, nem apenas no período da Segunda Guerra Mundial, mas por toda 
a parte onde este ensino teórico tinha encontrado terreno propício duran 
te longos anos, conduziu a reacções que procuraram dar ao ensino das lín
guas vivas estrangeiras orientação diferente. 

Foi assim que, na década de setenta, o ensino comunicativo das línguas 
('communicative language teaching' ou, simplesmente CLT) surgiu na cena 
com grande energia. Com a nova tendência, o objectivo primeiro do ensi
no/aprendizagem de uma língua passou a ser a capacidade de o aprendente 
comunicar na língua estrangeira, isto é, compreender e fazer-se compre
ender, recaindo sobre a oralidade uma ênfase muito especial. Em consonân 
cia com este propósito e, integrado na reacção contra os métodos grama
ticais tradicionais, surgiu um violento ataque aos programas estruturais/ 
/gramaticais, considerando-os como a razão de todos os males, (cf., por 
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exemplo, Wilkins 1976). Foi assim que as contravenções âs regras gramati 
cais passaram a ser consideradas de somenos importância e o erro deixou 
de ser considerado grave desde que o aprendente conseguisse veicular a 
sua mensagem. Em vez da atenção que anteriormente era prestada aos aspec 
tos formais da linguagem, os funcionalistas procuraram promover a comuni 
cação desinibida. 

A motivação, sempre importante, em todos os métodos, ganha na nova pro
posta uma importância adicional e a imaginação dos seguidores da novida
de desdobrou-se em esforços para conceber processos que a mantivessem sem 
pre viva. Recorre-se de novo aos jogos - desde sempre explorados pelos pe 
dagogos como fontes de motivação -, mas acrescenta-se-lhes o adjectivo 
comunicativos, como selo de 'marketing' da nova abordagem.22 

Na origem do movimento comunicativo esteve a preocupação legítima, senti 
da pelo Conselho da Europa em relação aos emigrantes que, por razões pro 
fissionais ou de sobrevivência económica, se deslocavam dos seus países 
para países de língua estranha. Nas preocupações do mesmo Conselho esta
vam também os especialistas de variados ramos de actividade que, obriga
dos por razões de estudo ou envolvidos em reuniões internacionais, se 
viam impedidos da participação activa devido ã falta de domínio das lín
guas utilizadas nas comunicações e debates. Na mente dos pedagogos que fa 
ziam parte da comissão de ensino de línguas e se encontraram em 1971 pa
ra estudarem soluções aplicáveis aos problemas apontados, figuravam, qua 
se exclusivamente, os aprendentes adultos, situados, por isso, para além 
da escolaridade normal, em que se processam as fases iniciais, e mais im 
portantes, da aprendizagem das línguas estrangeiras. Daí que o grande ob 
jectivo da comissão fosse conceber meios que permitissem apetrechar es
ses adultos com um conjunto de dados práticos que lhes permitissem sobre 
viverem "linguisticamente falando" (Van Ek 1977:2), quando no país es
trangeiro ou, quando no seu próprio país, tivessem que contactar com vi
sitantes estrangeiros. 

Nesta linha, é perfeitamente possível sobreviver sem respeito pela cor
recção formal, isto é, abre-se caminho à tolerância em relação aos erros. 
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A gravidade destes passa a ser medida por critérios diferentes dos que 
tomavam como referência o sistema gramatical. "A gravidade do erro depen 
de do grau em que ele interfere com a comunicação" (McKeating:229). Fica 
por saber, porém, quais os erros que são mais responsáveis por essa in
terferência. As opiniões a este respeito são diversas, mas coincidentes 
no essencial: o erro é tanto mais tolerável quanto menos interferir com 
a compreensibilidade daquilo que o falante quer transmitir (cf. Olsson, 
1977:54 e 1979:9; Nickel 1973:27; Johansson 1973:102). Se o destinatário 
da mensagem a compreende, embora haja nela erros de forma, a gravidade 
dos erros ê baixa; a gravidade será elevada quando a compreensibil idade 
for reduzida. Neste aspecto, têm mais importância para os autores referi 
dos os erros lexicais do que os erros gramaticais, opinião que não custa 
a aceitar-se, especialmente se se tiver em mente alguns dos erros utili
zados para o presente trabalho. 

Não considerando o emprego redundante da preposição to, a frase seguinte 
apresenta um erro lexical que pode distorcer o significado da mensagem 
que pretende a sua autora transmitir: 

(1) - * We assist to the transformation of Jim Pridaux 

Ao ouvir esta frase, o falante nativo de língua inglesa - se não soubes
se quem era Jim Pridaux - poderia pensar que a autora do erro tinha par
ticipado na transformação da personagem referida. No entanto o seu papel 
tinha sido o de mera espectadora e é isso que ela nos pretende comunicar, 
recorrendo ao verbo assist (assistir) e sendo por ele traída, como acon 
tece com os típicos 'false friends'. 

Comparemos as consequências deste erro lexical com o gramatical patente 
na frase que se segue. 

(2) - * It's this that make us different 

O erro ê típico e muito frequente, especialmente nos níveis elementares 
de aprendizagem da língua inglesa. De acordo com os critérios tradicio
nais de julgamento da gravidade dos erros, tal erro seria considerado 
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muito grave.23 No entanto, ele não tem qualquer implicação negativa com 
a veiculação da ideia que o autor da frase pretendia transmitir. Assim, 
após esta análise sumaria - que poderia ser ampliada com base em inúme
ros exemplos de ambos os géneros - é possível concluir-se que os erros 
lexicais têm muito mais sérias implicações negativas quanto â transmis
são do significado do que os erros gramaticais. Por isso devem ser consi 
derados mais graves. 

Parece-me legítimo, todavia, que, adentro do sistema escolar - em que se 
processa, de uma maneira geral, a maior percentagem de aprendizagem de 
línguas estrangeiras - se encare a gravidade dos erros ainda numa outra 
perspectiva, embora sem se esquecerem os critérios linguísticos e pragma 
ticos. A escola existe para preparar os cidadãos para a vida através do 
desenvolvimento integral da personalidade dos alunos. Neste sentido, as 
línguas vivas também têm um papel a desempenhar, sendo sua função propor 
cionar àqueles que as estudam a aquisição de um instrumento de comunica
ção internacional. Mas essa aquisição não se faz da noite para o dia, po 
de demorar menos ou mais anos, mas requer sempre um período relativamen
te prolongado. Ao longo de todo esse tempo, a matéria linguística vai sen 
do apresentada em doses criteriosamente organizadas, constituindo cada 
uma dessas doses um objectivo a atingir em dada fracção de tempo. Se o 
"julgamento dos erros na língua estrangeira esta intimamente ligado aos 
objectivos do ensino dessa língua" (S. Johansson 1972:102), é perfeita
mente aceitável que os objectivos se encarem a curto, médio e longo pra
zo. 

A longo prazo será desejável que o aprendente adquira uma capacidade de 
utilização da L2 tanto quanto possível próxima da do locutor nativo. Es
te será o objectivo final. A médio prazo pode constituir-se objectivo um 
conjunto de conhecimentos que permitam entender minimamente um texto co
mercial escrito e produzir textos semelhantes, embora decalcados em mode 
los. A curto prazo o objectivo a atingir poderá ser o domínio de uma es
trutura gramatical ou de uma área vocabular que o programa escolar con
tenha. Este último objectivo liga-se muito de perto â distribuição da ma 
teria ao longo do curso previsto e terá sempre um carácter bastante sub-
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jectivo. 

Nesta perspectiva, se o programa determina que, por exemplo, seja ensina 
da a negativa do past tense com o operador did e o professor, em obediên 
cia a legítima imposição do programa, procede ao seu ensino da maneira 
mais adequada, é de esperar que os aprendentes reflictamos resultados do 
trabalho escolar. Se, por incapacidade, desatenção, desinteresse ou qual 
quer outro factor, os aprendentes, ou alguns deles apenas, cometerem er
ros relativamente â matéria referida, é legítimo que o professor, no jul 
gamento desses erros, lhes atribua alguma gravidade. Como concluiu E. Da -
vies "seria ingenuidade supor-se que a avaliação pelo professor médio dos 
erros dos seus alunos constitui um julgamento objectivo das suas capaci
dades gramaticais, da sua habilidade para comunicar com falantes nativos, 
ou do grau de 'estrangeiro' presente nos seus esforços; é muito mais pro 
vavel que seja uma medida do grau de sucesso com que eles acompanharam um 
determinado curso e até que ponto satisfizeram os requisitos que o pro
fessor considera apropriados" (p. 310). 

Não significa o que foi dito e citado que os professores que actuem des
te modo tenham perdido de vista os objectivos a longo prazo. Pelo contra 
rio, isso poderá significar que, para alcançarem os objectivos longín
quos, é necessário prestar muita atenção aos objectivos imediatos. Nisto 
os adeptos da corrente comunicativa terão cometido um erro ao reivindica 
rem para o ensino das línguas um comportamento diverso do que se aplica 
a outras disciplinas. Seria impensável, por exemplo, que a uma criança, 
fortemente vocacionada para a engenharia, se começasse, logo nas primei
ras fases da escola primária, a exigir que fizesse projectos de pontes ou 
arranha-céus. Antes disso tem que se lhe ensinar as operações fundamen
tais de somar, subtrair, dividir e multiplicar, a que se seguirão outros 
cálculos de complexidade crescente. A capacidade para projectar as cons
truções com um mínimo de segurança virá ao fim de muitos anos de lenta 
preparação. Por que razão, no ensino das línguas, não se há-de prestar a-
tenção cuidada às suas operações básicas e se pretende logo começar pelo 
fim? 
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A conclusão de Davies acima citada corresponde a um facto incontestável. 
Parece, no entanto, que a gravidade de um mesmo erro é diferente para um 
professor que tem a mesma língua materna que os seus alunos e um profes
sor falante nativo da L2. Este ë mais tolerante em relação aos erros de 
forma e mais fácil de contentar quando a comunicação se processa. Aquele 
é mais severo, procedendo a avaliação da gravidade das faltas por refe
rência ao carácter básico das regras infringidas (cf. Hughes et al.:175; 
Davies:306). James confirmou isso mesmo num estudo destinado a averiguar 
a referida diferença de critérios e declara: "Os julgadores não nativos 
(nacionais) tendem a classificar de maneira mais severa do que os falan
tes nativos" (1977:118). Simultaneamente, averiguou que os erros de léxi 
co ocuparam os níveis mais baixos na escala de gravidade (cf. ib.:124). 

Teria real interesse averiguarem-se as razões que determinam a diferença 
de julgamento referida. Deve tratar-se, como sugere E. Davies, de uma 
questão de 'ponto de vista' com que os erros são encarados diversamente 
por falantes nativos da L2 e por professores falantes da LI dos alunos. 
A isso não deve ser estranho, porém, a circunstância de os últimos não se 
rem, muito frequentemente, falantes fluentes da língua que ensiname,por 
isso, julgarem os erros dos seus alunos com base naquilo que eles pró
prios dominam com alguma segurança: sistema gramatical. Por outro lado, 
o incompleto domínio da língua estrangeira retira-lhes a possibilidade de 
julgarem, com flexibilidade, as produções dos alunos, isto é, não estão 
em condições de considerarem aceitáveis os enunciados que, de acordo com 
as regras que eles conhecem, apresentem algumas deficiências. Na dúvida, 
em vez de correrem o risco de deixarem passar aquilo que se lhes apresen 
ta de correcção suspeita, consideram-no errado. 

0 falante nativo, pelo contrário, encontra-se, a este propósito, em si
tuação vantajosa e julga essencialmente em função do sucesso ou insuces
so da comunicação. Como receptor das mensagens dos aprendentes, ele dis
tingue depressa o que percebe do que não percebe. Quando o primeiro caso 
se verifica, ele ê tolerante em relação aos erros de forma. 
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Se tivermos em mente os autores dos erros que servem de base ao trabalho 
presente, teremos de ter em conta ainda outros aspectos que poderão, ede 
verão, interferir com o julgamento da gravidade dos erros. Como jã foi 
dito, é previsível que a grande percentagem destes aprendentes se propõem 
dedicar-se ao ensino. Por essa razão, os erros no âmbito do sistema têm 
necessariamente que ser considerados graves. Se forem tolerados, isso sig_ 
nifica que se estão a dar oportunidades de fossilização ede passarem a cons 
tituir 'formas correctas' no ensino que os futuros professores irão ofe
recer aos seus alunos. Por isso ê que erros como aqueles que foram repro 
duzidos na p. 60 devem ser julgados de gravidade equivalente. Se assist, 
usado indevidamente, pode afectar a comunicação, a falta de concordância 
presente em make pode conduzir â pidginização do inglês ensinado nas nos
sas escolas. Como diz Frisby "aprender uma língua deveria significar fa
zer as coisas bem e não fazê-las mal" (p. 123). 

A investigadora sueca M. Olsson tem dedicado grande parte da sua investi 
gação ao estudo da inteligibilidade. Nessa linha tem tentado averiguar, 
através de falantes nativos de inglês, a forma como estes compreendem a-
quilo que os estudantes suecos produzem em resultado da sua aprendizagem 
da língua inglesa. E, em plena coerência, tem estabelecido uma relação 
íntima entre a inteligibilidade e a gravidade do erro: se a inteligibili 
dade é considerada baixa ou muito baixa, o erro ê grave; quando a inteli 
gibilidade ê considerada moderada, o erro é de gravidade relativa ("fair 
ly serious"); se a inteligibilidade ê alta ou muito alta, o erro é ligei 
ro (cf. 1979:8). 

Não hã dúvidas de que a investigadora referida se integra na corrente do 
ensino comunicativo, corrente que, em minha opinião, se deve encarar com 
moderado entusiasmo. Sem se negar que a capacidade comunicativa final por 
parte dos alunos deve ser o grande objectivo do professor, deve simulta
neamente prestar-se adequada atenção â conformidade, isto é, ao respeito 
pelas regras. Aliás não se pode esquecer que a conformidade âs regras po 
de, em muitos casos, contribuir para a definitiva capacidade de comunica 
ção e consequente inteligibilidade. O grande teórico do nocionalismo, Wil 
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kins, confirma isso mesmo quando diz que "um programa nocional, do mesmo 
modo que um programa gramatical, tem que procurar assegurar que o siste
ma gramatical seja convenientemente assimilado pelo aluno" (1977:66). Pa 
ra mim, assimilar, convenientemente, o sistema gramatical significa uti
lizar a língua sem violação das regras. "Se precisamos de comunicação, en 
tão precisamos de um programa gramatical" (Brumfit 1980:101). 

Os erros gramaticais devem, portanto, ser encarados como passíveis de se 
lhes atribuir gravidade, podendo o grau desta depender não só de se toma 
rem em conta os objectivos da aprendizagem a longo prazo, mas também os 
objectivos imediatos. Os erros que ocorram em matérias ligadas a estes 
últimos podem significar maior ou menor insucesso do processo ensino / a-
prendizagem como meio para se atingirem os objectivos finais. 

Antes de terminar este assunto, gostaria de referir um outro padrão que 
é por vezes utilizado para julgamento da gravidade: a frequência com que 
os erros ocorrem. M. Azevedo, ocupando-se de uma AE feitos por estudan
tes americanos na língua espanhola que aprendiam, so considera erros de 
facto aqueles que ocorrem mais que uma vez na produção de cada um dos a-
prendentes. Os casos em que o aluno revela hesitações entre duas formas 
(entre la problema e el problema, por exemplo) não devem contar como er
ros, muito especialmente, quando a forma correcta segue a incorrecta (cf. 
1980:218). 

Sem dúvida, o critério proposto pode ter a sua validade. No entanto, pa-
rece-me indispensável que se averiguem antes as razões pelas quais cer
tos erros ocorrem com mais frequência do que outros. Uma dessas razõespo 
dera ser, por exemplo, o estilo individual do aprendente, que o força, 
na sua necessidade de comunicar, a recorrer com elevada frequência a uma 
forma que se revela errada. Podem ser também outra razão as caracterís
ticas próprias da língua materna, que forçam a sua entrada na produção 
estrangeira dos estudantes. Isso tem expressão no corpus que apresento, 
por exemplo, nas numerosas frases iniciadas pelo gerúndio dos verbos (por 
ex.: The great Powers, having a constant balance as aim ...; This book 
being a fictional one; John W. giving us the example of the plane's de-
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flagration . . . ) , o que reflecte claramente a influência do português. Em 
qualquer dos casos, a frequência com que o erro ocorre pode traduzir gra 
vidade. 

1.6 A_fossilização dos erros 

Como finalistas no último degrau da carreira universitária, os estudan
tes que produziram os erros que venho utilizando esgotaram, como inte
grantes do sistema escolar, as possibilidades de apurarem os seus conhe
cimentos de inglês e, assim, poderem corrigir os erros que cometem. Tal 
poderá significar que as formas erradas permanecerão para sempre, isto é, 
ficarão sujeitas â fossilização. 

Este termo, utilizado pela primeira vez por Selinker, em 1972, depressa 
ganhou popularidade entre o vocabulário especializado da linguística a-
plicada.2lh Nessa data, escrevia o referido linguista: "fenómenos linguís 
ticos fossilizáveis são itens linguísticos, regras e subsistemas que fa
lantes de uma dada língua materna tendem a conservar na sua IL25 relati 
va a uma dada L2, independentemente da idade do aprendente ou quantidade 
de explicações ou instrução que receba na L2 ... Ê importante notar-se 
que as estruturas fossilizáveis tendem a permanecer como 'performance' 
produtiva de uma IL mesmo quando aparentemente irradicadas" (1972:215). 

Segundo esta definição, a fossilização das formas de interlinguagem exis 
te como qualquer coisa de irremediavelmente irrecuperável, surgin
do "mesmo quando aparentemente irradicadas", isto ê, mesmo quando, no pro 
cesso de aprendizagem foram sujeitas a correcção ou quando confrontadas 
com as formas correctas da L2. Mais tarde esta opinião seria reforçada: 
"Em geral definimos fossilização em termos de uma cessação permanente da 
aprendizagem da IL antes de o aprendente ter atingido as normas da IL a 
todos os níveis de estrutura linguistica e domínios de discurso a despei 
to da capacidade positiva do aprendente, oportunidade e motivação para a-
prender a aculturar-se em relação á sociedade alvo" (Selinker et ai., 



- 67 -

1978:187).26 

Certamente que os autores citados basearam as suas conclusões na observa 
ção de casos renitentes a vários níveis de aprendizagem em que se mostra 
ram ineficazes as ocasiões mais ou menos numerosas em que os aprendentes 
foram, explícita e ocasionalmente, postos em contacto com as formas cor
rectas da língua estrangeira. Quando tal se verifica, parece queosapren 
dentes deixaram de testar as hipóteses que formulam acerca da L2 por "te 
rem chegado a um sistema" (Jain:203). Ao fim de alguns anos de aprendiza 
gem, esta atitude "parece sugerir que a sua [dos aprendentes] aprendiza
gem parou, em grande parte. A sua competência é marcada, em parte, por 
falta de precisão e, em parte, por generalizações restritas, cristaliza
das numa rigidez dificilmente aberta a revisão em face de novas evidên
cias. Nas áreas linguísticas em que o aprendente possui regras, ele já 
não procede â descoberta da segunda língua; já chegou a um sistema"(ib.). 

Ê isso que parecem indicar muitos dos erros que tive oportunidade de co
ligir. Os seguintes, por exemplo, parece não indicarem outra coisa: 

(1) - a) * We must think of that countries of Bangla Desh 

b) * This two thematically different paragraphs 

c) * to transmit this ideas 

As três frases incluem erros numa área gramatical normalmente considera
da para tratamento logo nas primeiras fases de ensino da língua inglesa: 
os determinantes demonstrativos. Quaisquer que tenham sido os métodos de 
ensino a que os seus autores foram expostos, durante, pelo menos, nove 
anos, muitos foram os contactos com a utilização correcta de tais deter
minantes, quer por escrito, quer oralmente. Mesmo assim, os erros pare
cem estar de tal modo enraizados nos seus hábitos de interlinguagem que 
não cedem (pelo menos não tinham cedido ate ao momento da produção) aos 
bons exemplos nem ãs correcções de que terão sido objecto. Devido a isso, 
e de todo legítimo pensar-se que estamos em presença de fenómenos de fos 
silização sem recuperação possível. 
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Em minha opinião, porém, aquilo que Sei inker e Lamendella pensam sobre a 
fossilização é demasiadamente radical. E isso porque a aprendizagem de 
uma língua, tanto a estrangeira como a materna, é um processo dinâmico 
que nunca pode ser considerado acabado. Precisamente por isso, não será 
de todo legítimo encarar a fossilização como algo de estático que, a pro
pósito de umas quantas formas da L2, represente uma paralisia definitiva 
em qualquer ponto do longo percurso entre o ponto zero de conhecimentos 
e a meta final, que se traduz, desejavelmente, no comando da língua es

trangeira a nível de falante nativo. Há sempre uma possibilidade e opor
tunidade de 'empurrarse■ a IL para o lado das formas correctas "através 
do estabelecimento de graus mais elevados de motivação social integrado
ra e/ou pela diminuição da "distância psicológica" entre o aprendente e 
a sociedade alvo" (Shumann, citado por Selinker et al., ob. cit. :142). Na 
situação especial em que futuramente se encontrarão os estudantes que me 
forneceram os erros, presumivelmente, na actividade docente, novas e im
portantes oportunidades hãode surgir para que o seu processo de aproxi
mação â L2 continue sob uma mais forte e mais premente motivação. Refi

rome ãs necessidades sentidas por quem tem de ensinar. Para isso, tem to 
do o professor  e com maioria de razão o novel docente , de adoptar em 
relação â língua que ensina uma atitude mais analítica, que se traduza 
em uma maior consciencialização dos conhecimentos. Para tal, terá o apoio 
de elementos de consulta, entre os quais as gramáticas e os dicionários, 
que, em alguns casos, poderão ser utilizados pela primeira vez. Assim, 
cria para si oportunidades de tomar consciência das suas próprias defi

ciências e, ao verificar a sua existência, estará a criar condições para 
as evitar daí em diante.27 

Casos em que a fossilização poderá tornarse, de facto, irrecuperável são 
aqueles em que os aprendentes suspendem o contacto sistemático com a L2 
a partir do momento em que a sua aprendizagem formal termina. Aí as pos
sibilidades de progresso ficam definitivamente eliminadas. Contudo, não 
me parece legítimo que a tal se chame fossilização. Deterioração seria um 
termo mais apropriado, dado que, não só as formas incorrectas da inter

linguagem deixarão de poder ser melhoradas, mas também as formas correc



- 69 -

tas se degradarão e serão esquecidas. 

Em meu entender, a correcta atitude em relação â fossilização será consi 
derá-la como uma tendência manifestada pelos aprendentes de uma segunda 
língua para cristalizarem em determinadas formas mais ou menos distantes 
do sistema alvo. E, nesta perspectiva, parece que "os erros por interfe
rência da língua materna são candidatos mais prováveis ã fossilização do 
que os outros" (Sheen:110). Isso explica que cerca de M dos erros do 
meu corpus possam ser atribuídos ã influência do português. 

1•7 A_interlinguagem 

Desde que começam a aprender uma língua estrangeira ate a dominarem de mo 
do satisfatório, os aprendentes, com maior ou menor rapidez, com menos 
ou mais segurança, vão-se aproximando da meta. Em poucos casos, a atingem 
em pleno, em muitos outros, vão-se quedando pelo caminho, em vários pon
tos do trajecto. Em qualquer das hipóteses, todos passam por fases em que 
os seus conhecimentos sobre a L2 e o comando da mesma se caracterizam por 
desvios inevitáveis relativamente as normas que a regem. Como já foi di
to anteriormente, esses desvios poderão ser atribuídos, em elevada per
centagem dos casos, ã transferência negativa de aspectos linguísticos da 
LI para a L2. A esse "sistema linguístico imperfeito e incompleto" (Aze
vedo: 217) chamou Seiinker interlanguage e, no presente trabalho, daqui em 
diante, será referido como interlinguagem.26 

Outros investigadores propuseram outras designações para este mesmo feno 
meno, uns antes, outros depois de Selinker: em 1967, Corder tinha-lhe cha 
mado competência transitória ('transitional competence') e, em 1971, dia 
lectos idiossincráticos ('idiosyncratic dialects'); também em 1971, Nem-
ser propôs a designação de sistemas aproximativos ('approximative sys
tems'), uma expressão feliz, sem dúvida, por traduzir a realidade dinâmi 
ca dos processos de aprendizagem das línguas; Hanzeli, em 1975, chamou-
-lhe,simplesmente,linguagem do aprendente ('learner's language'). De to-
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dos foi, porem, o nome dado por Seiinker que maior popularidade obteve e 
passou a ser utilizado como designação exclusiva, ou quase, inclusivamen 
te pelos proponentes das outras designações. 

Quando o aprendente de uma língua estrangeira (seja ele aluno numa esco
la ou imigrante numa comunidade que fale essa língua) é posto numa situa 
ção de necessidade de comunicar na língua que está a aprender, produz as 
frases que julga adequadas a essa situação, recorrendo aos conhecimentos 
linguísticos que possui. Muito frequentemente, porém, aquilo que ele diz 
(ou escreve) não condiz com o que um locutor nativo diria (ou escreveria) 
se, em idêntica situação, quisesse exprimir precisamente o mesmo pensa
mento. Isso tem vindo a ser encarado com naturalidade e os investigadores 
têm-se interessado pelo estudo desse "sistema linguístico independente, 
baseado na produção observável que resulta do esforço do aprendente para 
produzir uma norma da língua alvo" (Selinker 1972:214). 0 fenómeno ê ob
servável em toda a parte e em relação a todas as línguas. 

Contudo, seria errado considerar-se a IL como uma entidade de tal modo a-
brangente e de características tão claramente definidas que cobrisse to
dos os casos de aprendentes de uma determinada língua, tal qual como o 
inglês, o francês ou o português são considerados relativamente aos que 
as falam como línguas maternas. De facto, as línguas referidas possuem as 
suas regras consagradas, de contornos mais ou menos bem definidos.A qual 
quer momento, e com facilidade, essas regras podem ser invocadas para jul 
gamento da correcção ou incorrecção das formas produzidas, pretensamente, 
dentro desses códigos. A interlinguagem não é a mesma coisa. Ela é, ao 
mesmo tempo, uma entidada abstracta e concreta. Abstracta porque, por si, 
não significa nada de palpável: não é possível elaborar-se uma gramática 
ou um dicionário de interlinguagem que se apliquem às produções de todos 
os aprendentes de alemão, inglês ou russo, como línguas estrangeiras. "De 
ve notar-se que as "regras" da 'interlinguagem' do aprendente não são ex
plícitas no sentido de regras constantes do livro de gramática. São os 
princípios organizacionais subjacentes que permitem ao falante produzir 
a forma de linguagem de que faz uso" (Gorbet:24). Por outro lado, exis-
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tem numerosas ILs concretas, se tivermos em mente a competência transito 
ria dos diferentes aprendentes em determinado momento. Aí há léxico, há 
fonologia, há regras que, todavia, podem não estar de acordo com as suas 
correspondentes da L2, mas servem os propósitos comunicativos do aluno ou 
do imigrante, embora esse serviço possa ser eficaz ou ineficaz. A descri 
ção linguística desta linguagem do aprendente só teoricamente é possível, 
uma vez que essa "linguagem está em permanente alteração e que as suas re 
gras sofrem constantes revisões" (Corder 1973:36). Dentro deste sistema 
provisório e transitório, cada aprendente pode ser considerado, em rela
ção â sua interlinguagem própria, um locutor nativo e "teoricamente, pe
lo menos, o seu único locutor nativo" (ib.). 

A grande preocupação do criador do termo interlinguagem é a psicologia 
implicada na aprendizagem das línguas estrangeiras. Nesse sentido, Seiin 
ker considera que "há uma estrutura psiaológiaa e que ela está latente no 
cérebro, sendo activada quando alguém tenta aprender uma segunda língua" 
(ob. cit.:33). A forma como essa estrutura latente se manifesta é um con 
junto de hipóteses acerca da língua alvo: "â medida que a aprendizagem 
prossegue, verifica-se que algumas hipóteses são adequadas e retidas, ou 
trás são transformadas em hipóteses mais gerais, e ainda outras são aban 
donadas como impróprias. Na maioria dos casos, contudo, algumas regras 
inadequadas são conservadas no sistema do aprendente. Sem tomar em conta 
se estas são regras da língua materna ou elaboradas pelo aprendente, e-
las representam falhas na sua competência e são uma das causas de erros" 
(Azevedo: 217). Como é evidente, só os dois últimos tipos de hipóteses, as 
que são transformadas em hipóteses mais gerais e as que são abandonadas 
por impróprias, é que se adaptam com propriedade ao conceito de IL. Opri 
meiro tipo, o das hipóteses que o aprendente retém por verificar que são 
adequadas, integram-se já no sistema correcto da L2 e esta, por defini
ção, está para além de qualquer sistema aproximativo. 

Os investigadores encontram interesse no estudo da interlinguagem por ra 
zoes diversas. Corder entende que "é preciso que tentemos descrever a sua 
[do aprendente] linguagem nos seus próprios termos, pelo menos numa pri-
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meira fase, e não nos termos de qualquer outra língua" (1973:36) dado que 
essa linguagem tem significado dentro das estratégias de aprendizagem. 
Nesta perspectiva confere-se â IL (de um único aprendente) o estatuto de 
outra qualquer língua. Segundo as suas regras, o aprendente não comete 
erros, mas apenas lapsos, como acontece com o falante normal de outra 
qualquer língua em relação as regras que a ela presidem. As formas que na 
interlinguagem são elaboradas de acordo com as suas regras específicas sd 
poderão ser consideradas como erros se forem analisadas à luz das normas 
da L2. 

De uma maneira geral, os estudiosos da didáctica das línguas e de toda a 
problemática com ela relacionada, procedem â comparação entre as normas 
da língua alvo e a linguagem do aprendente na sua preocupação de desco
brirem quais são os obstáculos que se opõem ã aquisição de uma língua es
trangeira a fim de conceberem os instrumentos que se possam utilizar pa
ra vencê-las. Por isso, mais do que preocuparem-se com a II. individual e 
idiossincrática de um determinado aprendente, os investigadores debruçam 
-se sobre a produção de grupos de aprendentes, mais ou menos homogéneos, 
procurando, deste modo, chegar a conclusões sobre a sua interlinguagem co 
lectiva, baseada, normalmente em critérios de frequência dos erros. Com 
isto, perde-se, por um lado, o conceito mais puro da IL, isto é, o seu 
carácter individual, ganhando-se, por outro lado, em economia de esfor
ços e tempo, se levarmos em linha de conta, como já tenho referido, que, 
na esmagadora maioria dos casos, a aprendizagem das línguas estrangeiras 
se processa em escolas e em classes homogéneas em termos de nacionalida
de. 

Esta última razão é que determina que os estudos de interlinguagem se te
nham baseado em material produzido por aprendentes integrados nos siste
mas escolares, ao fim e ao cabo, eles próprios os destinatários de even
tuais resultados positivos dessas investigações. Esta circunstância, na 
opinião de alguns investigadores, retira valor as fontes de interlingua
gem destinadas a investigação uma vez que "os dados textuais sobre que 
normalmente trabalhamos não são linguagem espontânea produzida pelo apren 
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dente instado por necessidades comunicativas normais, mas material produ 
zida sob a forma de exercícios em condições escolares com a consequente 
variedade de constrangimentos artificiais - tópicos restritos, funções 
restritas, tempo restrito, etc." (Corder 1973:39-40). Ha algum exagero 
nas afirmações de Corder. Naturalmente, não se pode negar a artificiali
dade de que se reveste o ensino das línguas no ambiente escolar. A meu 
ver, no entanto, essa artificialidade só* será aceitável quando procurar 
reconstruir dentro da sala de aula aquilo que acontece fora dela. Além 
disso é pura ingenuidade acreditar-se que a comunicação linguística "ins 
tada pelas necessidades comunicativas normais" se faça, normalmente, sem 
constrangimentos de qualquer ordem. Se alguém tem de falar ao telefone 
com um médico respeitado sobre doenças durante o pouco tempo de que o mé
dico dispõe, os condicionamentos são exactamente os mesmos que Corder a-
ponta. A comunicação espontânea, so relativamente, poderá ser considera
da como tal em face de tudo quanto condiciona o comportamento normal do 
homem comum no seu dia a dia. Parece-me que vai sendo tempo de professo
res e estudantes acabarem com a invocação das restrições escolares como 
justificação para o menor sucesso no ensino/aprendizagem das línguas. Por 
isso, não concordo, plenamente, com Corder. E, muito menos, quando ele 
propõe que se concebam formas de solicitar a interlinguagem que conduzam 
os alunos a produzirem formas que, de outro modo, evitariam. Tal signifi 
ca contradição do autor e significaria, se postas em prática essas for
mas de solicitação, um constrangimento adicional aos por ele apontados. 

Em minha opinião, o melhor material para se analisar com um mínimo de au
tenticidade a linguagem dos estudantes é aquele que resulta da produção 
tão espontânea quanto possível no ambiente escolar: a composição livre ou 
o diálogo aberto. 0 material escrito em que coligi os meus dados confir
mam esta posição por razões que, mais adiante, apontarei. 

Qual é o interesse de se estudar a interlinguagem dos aprendentes? Há in 
contestável interesse prático sob o ponto de vista pedagógico visto que 
a análise da IL pode permitir extrairem-se conclusões sobre aspectos va
riados, ligados ã aquisição de uma segunda língua. Desde as estratégias 
de aprendizagem postas em prática pelos aprendentes até ao ritmo, facili 
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dade ou dificuldade com que os diversíssimos componentes dessa língua vão 
sendo dominados, tudo isso pode ser averiguado com um mínimo de seguran
ça através de projectos normalmente morosos e que envolvem recursos téc
nicos e humanos em considerável escala. 

Em menor escala, a IL pode ser utilizada para fornecer dados pontuais. 
Foi isso, por exemplo, que fez L. Dickerson ao estudar o modo comoumgru 
po de estudantes japoneses adquiriu o domínio do som /z/ inglês durante 
um período em que estudaram a língua inglesa na Universidade de Illinois. 
0 curso demorou nove meses, no decurso dos quais, em três períodos dife
rentes, foram feitas gravações dos testes orais a que os alunos foram sub 
metidos. Da análise dessas gravações a investigadora extraiu algumas con 
clusões de claro interesse para a teoria geral da aprendizagem. Eis al
gumas dessas conclusões: 

a) cada teste revelou progresso dos estudantes em relação ao teste ante
rior; 

b) esse progresso não aconteceu de maneira regular, isto é, não manteve 
o mesmo ritmo ao longo de todo o período; 

c) em muitos aspectos a produção dos dez estudantes (todos provenientes 
da mesma língua materna) foi semelhante. 

Com base na conclusão de que o domínio "da língua alvo surge através da 
mudança gradual, usando, com o tempo, maiores proporções de variantes 
mais aproximadas das formas correctas", Dickerson propõe que o julgamen
to daquilo que os aprendentes produzem deixe de ser classificado em ter
mos de aevto e errado. Em vez disso, "mesmo que o estudante não atinja o 
som correcto, deve-lhe ser dado crédito quando, com o decorrer do tempo, 
ele modifica a sua pronúncia de "muito má" para "não tão má", e de "não 
tão má" para "quase certa" (p. 406). 

0 que Dickerson fez a propósito dos sons pode, naturalmente, ser feito 
sobre qualquer outro aspecto da linguagem dos aprendentes, independente
mente do seu nível de conhecimentos na L2.29 
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Em resumo, poderá dizer-se que se tem de reconhecer a existência da ILco 
mo algo que acontece inevitavelmente no decurso da aprendizagem de uma 
língua estrangeira. Po seu estudo poderão extrair-se conclusões que nos 
conduzam a uma melhor compreensão sobre os processos presentes na aquisi 
cão dessa língua e, consequentemente, poderão formular-se técnicas peda
gógico -didácticas que tornem o ensino mais rentável. No entanto, teremos 
que aceitar, realisticamente, que a grande maioria dos aprendentes de uma 
segunda língua nunca chega a dominá-la plenamente, quedando-se, portanto, 
em níveis mais ou menos adiantados de interlinguagem. Tendo esta maioria 
em mente, pode pensar-se, como C. James em relação â sua interlíngua 30 , 
que "não precisamos de atribuir â IL um estatuto inferior" (1977:63) na 
medida em que ela poderá desempenhar (e desempenha certamente num eleva
do número de casos) um instrumento de comunicação relativamente eficaz, 
adquirido no convívio com a comunidade estrangeira ou no sistema educati 
vo. 

Mas é evidente que a interlinguagem não pode constituir-se num objectivo 
satisfatório a atingir. Esse deve ser a competência final, tão próxima 
quanto possível da do 'native speaker', muito especialmente quando os a-
prendentes são estudantes universitários que tencionam ser professores da 
língua que agora estudam. Sem qualquer irrealismo que nos leve a pensar 
ser alguma vez possível eliminar, totalmente, as formas erróneas, temos 
de acreditar que é possível reduzir a sua ocorrência muito abaixo dos ní 
veis actualmente detectáveis entre os nossos estudantes. Para isso a cri 
teriosa análise da interlinguagem pode fornecer, como já foi dito, algu
mas indicações úteis. 

1.8 Conclusão 

0 descontentamento em relação aos resultados do ensino tem sido uma cons 
tante na história do ensino das línguas estrangeiras ao longo dos tempos, 
tendo as sucessivas gerações de pedagogos e linguistas procurado sempre 
a descoberta de processos que garantam uma maior eficiência. Todavia, con 
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siderando que "a aprendizagem de uma língua é uma actividade cognitiva 
que consiste em elaborar e verificar hipóteses sobre a estrutura da lín
gua alvo" e que "o aprendente fará erros obrigatoriamente" (Perdue:94 ) , 
o erro tem sido, cada vez mais, encarado com naturalidade. Mas a sua e-
xistência, se atesta, por um lado, o insucesso dos métodos didácticos e 
das estratégias de aprendizagem que o estudante põe em prática, por ou
tro lado, tem sido utilizada como fonte preciosa de informações sobre es
sas mesmas estratégias, o que tem conduzido a uma compreensão maior das 
atitudes dos aprendentes. Esta compreensão, por sua vez, serve de base â 
concepção de novas formas de actuação, visando ao mais eficaz aproveita
mento do tempo dedicado â aprendizagem e das capacidades dos aprendentes 

Neste primeiro capítulo procurei fornecer uma panorâmica geral do que a 
investigação tem concluído sobre a complexa problemática dos erros, no
meadamente sobre a sua natureza, as suas causas, a sua gravidade. Rejei
tei o carácter final e irrecuperável da fossilização e fiz uma exposição 
sobre a natureza e importância do estudo da interlinguagem dos aprenden
tes. 

No capítulo que se segue debruçar-me-ei sobre a análise de erros, como ra 
mo importante da linguística aplicada e como meio privilegiado de compre 
ensão das atitudes dos aprendentes em relação â língua estrangeira que es 
tudam e, ainda, como processo indispensável para a concepção de estraté
gias correctoras e preventivas dos erros. 
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ty NOTAS 

- Coménio organizou manuais graduados para o ensino do latim, tais como 
Janua Linguarum Resèrata (1631) e Orbis Piotus (1658), este constituin 
do a primeira utilização de ilustrações como meio auxiliar de ensino. 

- Essa memorização conduzia â sobrecarga ("Uberbùrdung") que Viëtor fron
talmente denuncia no seu panfleto 'Der Sprachunterricht muss umkehren" 

- Competência linguística deve ser aqui entendida no sentido que Chomsky 
lhe atribui, isto é, aquilo que o falante sabe acerca da língua que fa 
la ou aprende. 

- Slip e mistake são termos que ele emprega com o mesmo sentido (cf. ob. 
cit.:123). 

- Os termos error e mistake são correntemente traduzidos para português 
pela mesma palavra: erro. Dada a aceitação generalizada que mereceu a 
distinção estabelecida por Corder entre os dois termos, deveria tentar 
-se encontrar, em português, formas que mantivessem essa distinção. No 
trabalho presente será utilizada a palavra lapso sempre que se queira 
referir a mistake, reservando-se erro para se significar error. 

Por vezes fica-se com algumas dúvidas sobre o que o próprio Corder quer 
dizer. Na passagem seguinte, por exemplo, não se sabe bem se ele da a 
cada uma das palavras que menciona {lapses, slips e mistakes) um signi 
ficado separado ou se as utiliza como sinónimos: "It may not always be 
easy to distinguish such lapses, slips and mistakes of performance from 
errors arising from an imperfect competence in the target language" — 
(1974:123). 

Norrish atribui a error e lapse significados coincidentes com os de Cor 
der. Mas reserva para mistake aqueles casos em que o aprendente revela 
hesitação entre a forma correcta e a incorrecta, por exemplo, entre "he 
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nust go" e "He must to go" (cf. pp. 6-8). 

6 

7 

8 

- Uma maneira de averiguar se os desvios foram ou não determinados por in 
competência seria submeter os alunos a testes de confirmação em que se 
solicitassem as formas que esses alunos não tinham conseguido produzir 
nas tentativas anteriores. Isso implicaria condições especiais de tem
po e envolveria uma equipa que retiraria ao presente trabalho o carác
ter individual de que se deve revestir. 

- Um interessante exemplo da transferência de exercitação ('transfer of 
trainning', como referem Selinker (1972:216) e S. Johansson (1975:251)) 
é o que apresenta Hanzelli: 

"Numa aula de francês adianta-se a hipótese, numa fase elementar 
da aprendizagem, de que, no que diz respeito ãs formas faladas 
da lingua, as formas do plural dos adjectivos são iguais ãs do 
singular. Por isso tem-se "un chapeau jaune - deux chapeaux jau
nes" e "un étudiant intelligent - deux étudiants intelligents". 
Na fase seguinte a gente encontra adjectivos como "principal", 
em que o plural gramatical é "principaux". Contudo diz-se pri
meiro "principais" como plural. Diz-se que a aprendizagem da pri 
meira fase interferiu com a aprendizagem durante a segunda fase. 
Nessa altura infere-se (e, provavelmente, é-nos fornecida) 
uma regra que vocaliza o /l/ em tais plurais. Na fase três, a 
mesma cena é representada quando a gente descobre que o plural 
de "banal" é "banais" - não "banaux". Em cada um destes pontos 
os erros resultam de se aprender a língua de facto, no sentido 
dfe se elaborar uma regra que pode ter de ser posta de lado ou mo 
difiçada mosteriormente" (1975:428). 

- Segundo Selinker apenas 5% dos que aprendem uma língua estrangeira che 
gam a atingir "competência a nível de locutor nativo" (cf. ob. cit.: 
212). 
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- Numa conferência proferida no American Language Institute, no Poico ,em 
6 de Dezembro de 1976. 

- S. Johansson diz que os erros podem ocorrer "por as construções na pró
pria língua estrangeira serem difíceis" (ob. cit.:251). 

11 - Segundo Richards et ai. (1974:13), os próprios falantes nativos de in
glês têm dificuldade na distinção nos pares /v/ - /é/ e /f/ - /e/. 

12 -Cf. Vivian J. Cook 1964:211 e Nemser 1971:119. 

13 - Estes erros também se podem classificar como erros morfológicos. 

lk - Sobre o significado do termo fossilização, ver p. 66 ss. 

- Uma outra prova do referido esforço de 'anglicização' e aquilo que se 
verifica com os alunos principiantes no estudo da língua inglesa ao pro 
nunciarem como /ai/ todas as vogais t, exactamente por ser esta uma ca
racterística particular (contrastante) daquela língua com a LI. 

16 - Esta universalidade dos erros ê convicção de E. Bautier-Castaing quan
do chama a atenção dos professores para o facto de "os alunos, qualquer 
que seja a sua origem linguística, cometerem muitas vezes os mesmos er 
ros nos mesmos momentos da aprendizagem" (p. 55). 

17 - Citada por M. Olsson (1974:42). 

18 - Ha mais erros nesta frase. Aqui considero apenas a omissão de palavras. 

A forma errada invents, por exemplo, entra na categoria de desajusta
mento contextual. 

19 - Pela forma como desenvolvi o meu raciocínio neste ponto particular, é 
legítimo que o leitor conclua que o aluno não fez mais do que racioci
nar em português, primeiro, para traduzir para inglês, mais tarde. Por 
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quanto admita que, atendendo ao nível de estudos em que se encontram, 
os alunos possam pensar directamente na L2, ao falar-se de interferên
cia, é inevitável considerar-se que a língua materna subjaz, permanen
temente, à elaboração das formas que resultam erradas. 

- Tinha sido pedido ã aluna que imaginasse as suas próprias reacções se 
lhe saísse a lotaria. 0 termo notice foi empregado para significar a no 
t-ícia recebida pela rádio que anunciara o numero premiado, o seu. 

21 - Citado por V. Chagas, p. 368 . 

22 _ A este propósito é sintomático um filme concebido para ilustrar a apli 
cação de "Communication Games" de Don Byrne e Shelagh Rixon, que nos a-
presenta um grupo multinacional de aprendentes a jogarem alguns dos jo 
gos. São visíveis os esforços e o entusiasmo dos alunos em relação a fa 
zerem-se compreender e compreenderem os colegas na L2, a única que era 
comum a todos eles. Visível também e o elevado número de erros que os 
alunos cometem. Interrogada, durante uma exibição de filme, sobre se os 
erros não eram corrigidos, S. Rixon respondeu que os erros eram secun
dários pois o que interessava era a comunicação e o entendimento das re 
gras do jogo, que estavam impressas em inglês e que os alunos tinham de 
consultar amiudamente. 

É de salientar que a escola era em Londres e que, para além das aulas, 
os alunos continuavam a praticar a L2 em circunstâncias normais. 

23 - NfcKeating diz que "alguns examinadores consideram que os erros que são 
muito comuns são particularmente graves" (p. 212) e D. Palmer afirma 
que "a gravidade está relacionada com a frequência e não com as noções 
de dificuldade comunicativa" (1980:94). 

2,1 - Para além de passar a ser vocábulo corrente, a fossilização constituiu 
-se também em objecto de estudo isolado. Seiinker, desta vez com Lamen 
delia (1978), elaborou um plano de investigação que encara a fossiliza 
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ção sob varias perspectivas: natureza da fossilização, fontes de fossi 
lização, ponto de fossilização, objectes de fossilização , modo de fos 
silização, persistência da fossilização, candidatos ã fossilização (cf. 
pp. 149-151). Cada um destes aspectos levanta aos autores um conjunto 
de duvidas que se tornam pontos de partida para a investigação. 

Isto é", a meu ver, um caso nítido de investigação pura, especulativa. 
0 termo fossilização nasceu ligado a uma realidade - uma tonalidade na 
multifacetada serie de desvios verificáveis na produção de uma língua 
qualquer por aprendentes que a adquirem como estrangeira. Ao pensar-se 
com cuidado nas implicações práticas que os estudos referidos possam 
ter para a solução do problema que foi ponto de partida, isto é, para 
a eliminação (ou prevenção) dos erros que eles consideram fossilizados, 
pouco se descortina. 

- IL = interlinguagem. Ver definição na p. 69 e ss. 

- Sublinhado no original. 

- Seria interessante um estudo comparativo entre a competência na fase de 
discente e na fase de docente dos jovens professores de inglês com um 
ou dois anos de experiência. Tive numerosas oportunidades de verificar 
assinaláveis progressos entre estagiários que conheci. Alguns deles a-
presentavam-se a estágio com inúmeras deficiências de toda a ordem, mes 
mo nos aspectos considerados elementares da língua inglesa. Passado ai 
gum tempo, mercê do cuidado posto na preparação das aulas que tinham 
quer dar, muitas das deficiências iam sendo eliminadas. A consciencia
lização do sistema passava a funcionar como 'monitora' da produção, as
sim assegurando maior correcção. 

- A tradução do termo causou-me alguma dificuldade. InterHngua pareceu-
-me igualmente aceitável, possivelmente ainda mais aceitável, dado a 
1 interlanguage • representar uma posição entre as duas línguas: a Lie a 
L2 do aprendente. Todavia, a existência do termo que C. James lançou na 
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gíria linguística anglo-saxonica, intevlingua , com significado ligeira 
mente diferente e com maiores implicações pedagógicas, fez-me decidir 
por intevlinguagem, reservando interlíngua para traduzir o termo pro
posto por James. 

29 - M. Azevedo afirma que o estudo da IL de estudantes adiantados pode for 
necer "informações relevantes para o ensino a nível elevado, tal como 
a que é* necessária para cursos de reciclagem de professores" (p. 218 ) . 

30 - É oportuno voltar a lembrar que os conceitos de 'interlanguage' e 'in
terlíngua' não são coincidentes embora apresentem aspectos comuns. 
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CAPÍTULO 

2 
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2« A_análise_de_erros 

f 
2.1 O início dos estudos contrastivos 

Para além de outras razões, uma razão histórica determina que não se fa
le de analise de erros sem se falar da análise contrastiva. De facto, co 
mo ramos da linguística aplicada, as duas surgiram, mais ou menos simul
taneamente, na década que se situa ao redor de 1957. 

Nesse ano, o linguista norte-americano Robert Lado publicou "Linguistics 
Across Cultures", e a generalidade dos estudiosos da linguística consi
deram tal publicação como o ponto de partida da linguística contrastiva 
"como ramo sistemático da ciência linguística" (Nickel 1971:2). Para tal 
contribuiu, certamente, o método proposto por Lado, segundo o qual a aná 
lise comparada da LI e da L2 poderia ser realizada. No entanto, na opi
nião de alguns, os estudos contrastivos terão começado muito antes, embo 
ra só nos anos quarenta lhes tenha sido dado o nome por que agora são 
mais frequentemente referidos: análise contrastiva. 

Jacek Fisiak, por exemplo, declara que a AC "tem raízes que se estendem 
a muito antes dos anos cinquenta e mesmo dos anos quarenta. Embora ela 
não tenha recebido o nome actual antes de 1941 (Whorf), ela recua até à 
última década do séc. XIX e o início do séc. XX" (p. 3 ) . Tran - Thi - Chau 
diz que "os fundamentos teóricos da AC podem ser atribuídos âs obras de 
Haugen e Weinreich sobre bilinguismo publicadas em 1953" (pp. 122-3). C. 
James considera Weinreich "o fundador da Análise Contrastiva" (1981:62). 

Para além dos nomes e datas referidas, é perfeitamente admissível que, em 
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todos os tempos, os professores, de maneira mais ou menos empírica, sete 
nham debruçado sobre a comparação de duas línguas, especialmente, quando 
confrontados com os erros cometidos pelos seus alunos e para cuja correc 
çao os professores sempre carecem de quaisquer indicações sobre as razões 
que os motivaram. 

Em minha opinião, um elemento concreto permitir-nos-ã ir muito mais lon
ge na procura das primeiras propostas para estudos comparativos de duas 
línguas. Essa proposta é de Coménio e data de 1632, altura em que o "pri 
meiro evangelista da pedagogia moderna" (Gomes:28) recomenda que "a nor
ma para escrever as regras de uma nova língua seja uma língua já conheci 
da, para que se mostre apenas a diferença daquela relativamente a esta2. 

"Exponham-se, portanto, apenas aquelas coisas em que a língua grega se a-
fasta da latina, já conhecida. Então será possível reduzir a gramática 
grega a algumas páginas; e tudo será mais distinto, mais fácil e mais só 
lido" ("Didáctica Magna", p. 335). 

Esta citação contém, nomeadamente na parte sublinhada, o princípio bási
co da análise contrastiva. Se o conselho de Coménio tivesse sido seguido 
por quantos, no seu tempo e a partir dele, se têm debruçado sobre a pro
blemática do ensino das línguas estrangeiras, talvez esse ensino tivesse 
trilhado caminhos diferentes. Contudo, como aconteceu relativamente as 
restantes propostas que o profético pedagogo checo deixou espalhadas pe
la sua vastíssima obra 3 , também a comparação da língua conhecida (quepo 
de ser a língua materna) e a língua a aprender foi esquecida. 

2.1.1 Fundamentos teóricos da análise contrastiva 

Um dos princípios básicos da teoria proposta por Lado "assenta no prés 
suposto de que podemos prever e descrever as estruturas que causarão 
dificuldades na aprendizagem e aquelas que não causarão dificuldade a-
través da comparação sistemática da língua e da cultura a aprender com 
a língua e cultura naturais do estudante'"4 (1957 :VTI). E outro impor-
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tante princípio exprime-o Lado do seguinte modo: 

"Partimos do princíçio de que o estudante que entra em 
contacto com uma língua estrangeira achara que alguns 
dos seus aspectos são completamente fáceis e outros 
extremamente difíceis. Aqueles elementos que são seme 
lhantes aos da sua língua materna ser-lhe-ão fáceis ê 
os elementos que são diferentes ser-lhe-ão difíceis" 
(ibid.: 2). 

Um terceiro aspecto salientado por Lado, já anteriormente referido a 
propósito da interferência da LI (ver p. 39), é o que reconhece a ten 
dência das pessoas para transferirem "as formas e os significados, bem 
como a distribuição dessas formas e significados, da língua materna e 
da sua cultura para a língua e cultura estrangeiras" (ib.). 

A teoria do linguista norte-americano foi acolhida com extraordinário 
entusiasmo e, por toda a parte, começaram a ser realizados projectos 
de investigação linguística sob a forma de AC em que a língua inglesa 
desempenhava, quase sempre, o papel de segunda língua. Entre os mais 
conhecidos e que mais material forneceram contam-se: alemão - inglês 
(PAKS), realizado em Kiel e Stuttgart; neerlandês-inglês, em Utrecht; 
sueco-inglês, em Lund; polaco-inglês, em Poznan; dinamarquês -inglês, 
Copenhaga; finlandês-inglês, em Jyváskylà; romeno-inglês, em Bucares
te; serbo-croata-inglês, em Zagrebe; húngaro- inglês, em Budapeste; 
francês-inglês, em Leuven. 0 Instituto de Manheim tem realizado estu
dos contrastivos em que a língua alemã é utilizada como L25(cf. James 
1980:205 e Sajaávara:35-37). 

0 método seguido pela análise contrastiva começa, normalmente, pela es 
colha de um modelo de gramática, segundo o qual as duas línguas sãoa-
nalisadas separadamente, "dividindo-se o mal jeitoso conceito de "uma 
língua" em três áreas mais pequenas e mais manejáveis: os níveis da 
fonologia, gramática e léxico", seguindo-se a utilização "das catego
rias descritivas da linguística: unidade, estrutura, classe e siste
ma" (James, ob., cit.:27-28). Terminada esta fase preliminar, procede 
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-se a comparação dos resultados obtidos em cada uma das línguas, des
te modo se chegando â descoberta dos contrastes. 

Foi no desejo de se encontrarem soluções para os problemas surgidos no 
processo de ensino/aprendizagem das línguas estrangeiras que a análi
se contrastiva teve origem. "0 professor que tenha feito a comparação 
da língua estrangeira com a língua materna dos estudantes terá maior 
consciência dos reais problemas da aprendizagem e pode mais facilmen
te tomar medidas para os superar" (Lado, ob. cit.:2). Através da pla
nificação das suas aulas, da concepção dos livros de textos, das téc
nicas didácticas a utilizar, o professor, recorrendo aos dados obti
dos por uma análise contrastiva - seja ela em grande escala, seja pon
tual e empírica - poderá acautelar e, eventualmente, superar situações 
anteriormente consideradas de ultrapassagem difícil. Por isso se diz 
que "a AC se preocupa mais com o ensino do que com a aprendizagem"(Ja 
mes 1980:12). Na verdade isso não poderia ser de maneira diferente, da 
do que a matéria de trabalho sobre que actuam os estudos contrastivos 
existe independentemente dos aprendentes. São os sistemas de cada uma 
das línguas, nas formas consideradas correctas, que o contrastivista 
utiliza na sua análise. 0 produto final desse estudo é facultado ao 
professor e este fará dele o uso que considerar mais adequado âs es
tratégias de ensino. Até aqui os aprendentes não intervêm no processo, 
surgindo apenas como destinatários das atitudes pedagogico-didácticas 
que vierem a ser concebidas. A sua intervenção poderá surgir mais tar 
de, quando, em função dos resultados obtidos, o professor decidir a-
daptar os seus processos. Neste ponto, no entanto, já terá entrado em 
acção a análise de erros por se debruçar sobre a produção (errada) dos 
aprendentes. 

Nem sempre os projectos de análise contrastiva realizados se mantive
ram fiéis ao propósito prático que Lado preconizara, embora todos eles, 
"inicialmente, anunciassem as aplicações pedagógicas como seu objectí 
vo principal" (Sajaavara:35)6. Na realidade, alguns deles desviaram-
-se desse objectivo para enveredarem por caminhos diferentes: o PAKS 
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alemão "concentrou-se nos problemas de aplicar a gramática generati
va transformacional ã análise contrastiva; o projecto polaco "tem-se 
orientado para os aspectos mais teóricos da análise contrastiva", o 
projecto romeno encaminhou-se para a análise de erros, etc. (cf. Sa-
jaavara:35-37). 

Em face desses resultados, poderá dizer-se que pouco material pedagó
gico tem sido publicado de modo a permitir a sua utilização nas esco
las. Pelo menos os livros destinados ao ensino da língua inglesa não 
reflectem de modo visível as averiguações a que chegaram os numerosos 
projectos. Isso poderá ser menos culpa dos contrastivistas do que dos 
autores de material didáctico, nomeadamente de livros de texto. Os or
ganizadores desses livros, especialmente britânicos e americanos, pro 
curam produzir material que, numa perspectiva comercial, possa ser u-
tilizado no maior número possível de países. Nessa perspectiva, está 
prejudicada, logo â partida, qualquer aplicação dos dados de projec
tos de análise contrastiva. Um livro de texto que dê bons resultados 
na Alemanha, por ter sido elaborado em função de uma qualquer AC, po
derá não resultar em Portugal da mesma maneira, dada a natureza dife
rente das línguas maternas dos alunos de um e de outro país. Deste mo
do os livros de texto de carácter internacional não poderão nunca res 
peitar os aspectos contrastantes. Em vez deles deveriam existir livros 
de textos específicos para cada realidade linguística, isto é, para to 
dos os estudantes que falassem uma mesma lingua materna. Por exemplo, 
um livro de textos em inglês para estudantes de língua portuguesa eou 
tro diferente para estudantes alemães ou japoneses. Mais tarde trata
remos mais desenvolvidamente deste assunto (ver capítulo 4). 

2.1.2 Críticas ãs pretensões da análise contrastiva 

A 10th Annual Round Table, que teve lugar na Universidade de George
town, em 1968, e considerada como o ponto de viragem na popularidade 
da AC, especialmente na América. Tal se deve ã circunstância de aí se 
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ter "tocado a mais violenta nota de crítica" (Sajaavara: 35) , embora 
essas críticas a AC viessem já de anos anteriores, visando "tanto os 
seus fundamentos teóricos como as suas práticas metodológicas" (Tran-
-Thi-Chau:103). 

Em 1962, W. R. Lee já escrevia: "Parece duvidoso que as previsões de 
erros de total confiança possam ser baseados apenas numa comparação da 
LI e da L2"(p. 227). 

E A. Baird, em 1969, referindo-se aos professores que fizessem previ
sões de pronúncia com base na descrição dos sistemas fonológicos das 
duas línguas envolvidas, resume, de algum modo, as objecções coloca
das à AC como meio de previsão de dificuldades: "Ele [o professor] po 
deria fazer previsões que se revelassem incorrectas devido ã presença, 
na situação, de certos outros factores que ele tinha desprezado e fa
lharia certamente na previsão de algumas áreas de dificuldade que, na 
prática, lhe seriam reveladas durante o seu trabalho na sala de aula. 
Ë que há outros factores, tanto linguísticos como extra-linguísticos, 
que um estudo linguístico ... não leva em linha de conta" (p. 131). 

Ambos os autores consideram a AC um meio insuficiente de prognóstico 
dado existirem tipos de erros que ela não prevê e Baird ressalta o fac 
to de a AC prever erros que a prática não confirma, isto e, a análise 
contrastiva não ê uma ciência exacta. Esta acusação e reforçada por 
Mackey ao escrever: '̂ Certos linguistas têm tentado reduzir a previsão 
de erros numa L2 a uma ciência exacta em analogia com o modo como as 
ciências físicas, no estudo das leis da natureza, podem prever coisas 
como os eclipses e reacções químicas. Mas no campo do uso das línguas 
encontramo-nos num reino diferente do das ciências físicas. Não se po 
de prever a utilização que uma pessoa vai fazer de uma língua do mes
mo modo que um astrónomo prevê um eclipse. Se ocorrem erros na apren
dizagem de uma língua, pode-se de facto descobrir as suas causas; mas 
não se pode dizer com segurança quais os erros que serão feitos nem 
quando serão feitos"(pp. 111-112). 
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Há um inegável exagero nas afirmações de Mackey, especialmente quando 
atribui à análise contrastiva a pretensão de prever, infalivelmente, 
quais os erros que serão cometidos. Nunca encontrei essa pretensão ex
pressa por qualquer linguista. 0 que a AC pretende é averiguar quais 
as zonas em que determinados tipos de desvios das normas da língua al
vo poderão ocorrer, dada a não coincidência fonológica, estrutural ou 
semântica que a investigação tenha revelado. Ao anunciar as zonas po
tenciais de erros,é propósito da AC, dentro das suas preocupações pe
dagógicas, alertar os professores para essa possibilidade, dessa ma
neira, criando as condições consideradas necessárias para a prevenção 
de erros. 

Outros críticos da AC declaram que "todo o professor com alguma expe
riência conhece mais ou menos os problemas postos pela língua que en
sina; e a experiência ê muitas vezes capaz de reconhecer mais proble
mas do que aqueles que são sugeridos pelas publicações sobre análise 
contrastiva. As limitações da AC a propósito da previsão de dificulda 
des pode felizmente ser mais do que compensada pela experiência adqui 
rida durante a prática de ensino" (Sciarone:117). Qualquer professor 
experiente concordará com Sciarone. No entanto, é legítimo pensar-se 
nos professores sem experiência e naqueles que, embora tendo experiên 
cia, podem, ao mudarem-se para um país diferente, encontrar grupos de 
alunos cuja língua materna, através da transferência negativa, crie ti 
pos de desvios a que tal professor não está habituado. Por conseguin
te, há que, teoricamente, aceitar-se como válida a intenção dos con
trast ivistas ao fornecerem aos professores indicações sobre os erros 
prováveis. Adquirir conhecimento dos problemas através da experiência 
pode significar, nos domínios do ensino, desperdício do precioso tem
po escolar e utilizar os alunos como cobaias. Tudo quanto se possa fa
zer no sentido de evitar estas duas desvantagens deve ser encarado co
mo positivo. Se a AC visa tal preocupação, tem, necessariamente, de 
ser louvada, em princípio, podendo, no entanto, discutirem-se os seus 
resultados práticos. 
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A lista daqueles que negam validade â análise contrastiva como meio 
prognóstico de erros é longa, fazendo dela parte nomes bem conhecidos 
da cena internacional da linguística. Corder (1967 : 19), D. Wilkins 
(1972:201)' Catford (1968:18), Richards (1971), por exemplo. No en
tanto parece que o movimento anti-contrastivista não tem de modo ne
nhum arrefecido o entusiasmo daqueles que acreditam nos resultados da 
AC. "É algo contraditório que, ao mesmo tempo que a analise contras-
tiva é severamente criticada, ela atraia cada vez mais investigadores 
em todo o mundo" (Sajaavara:38). 

2.1.3 A defesa da análise contrastiva 

A onda crítica que desabou sobre os estudos contrastivos parece não 
ter causado a "séria crise de confiança" de que fala Sei inker (1971), 
certamente porque houve quem sempre acreditasse na sua validade. Had-
lich, embora admitindo que, relativamente ao léxico, "é pelo menos pos 
sível sugerir alternativas ã prática contrastiva" (1965:426), defende 
a sua importância na previsão de desvios fonológicos e gramaticais. 
Carlbom, concluiu, através de uma investigação por si levada a cabo, 
que, num total de 732 erros de ordem de palavras na frase, encontra
dos no inglês de estudantes universitários suecos, 84,3% tinham sido 
previstos pela análise contrastiva, deixando os erros de previsão re
duzidos a uma percentagem de 15,7% (cf. 1973:47). 

C. James produziu aquela que tem sido considerada a mais vigorosa de
fesa da validade da análise contrastiva quando, em 1971, publicou um 
artigo que intitulou de "The exculpation of contrastive linguistics". 
0 aspecto essencial da sua defesa visa o aspecto mais atacado pelos 
críticos: o de que a AC não consegue prever muitos dos erros que os 
aprendentes cometem devido a causas diferentes da interferência da lín 
gua materna. Niiito simplesmente, James limita-se a chamar a atenção 
para o facto de que "a AC nunca defendeu que a interferência da LI se
ja a única fonte de erros" (p. 54). Na verdade os críticos vinham a-
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tribuindo aos estudos contrastivos aquilo que eles nunca tinham rei
vindicado, como se pode verificar em algumas das citações atrás apre
sentadas. James, porém, numa metódica listagem de argumentos (doscrí
ticos) e contra-argumentos (os seus), procura reconquistar para o con 
trastivismo a sua importância inicial. Além disso tenta eliminar a i-
deia de que a análise contrastiva e a análise de erros são dois ramos 
mutuamente exclusivos e alternativos da linguística aplicada, contra
riando desse modo, aquilo que alguns defensores da maior utilidade da 
análise de erros procuravam fazer crer. Os analistas de erros e os cri 
ticos da AC, todavia, reconhecem que há uma considerável percentagem 
de erros na produção dos aprendentes que são atribuíveis â transferên 
cia negativa da LI. Por isso o linguista de Bangor entende que "a AC 
continuará a ser válida quer quando exercida na sua forma prognostica, 
quer na sua forma diagnostica" (p. 55). 

0 valor diagnostico da AC tem sido sempre reconhecido pelos que ]hene 
gam valor previsivo. Lee, por exemplo, diz que "a análise contrastiva 
tem na verdade mais valor explicativo do que previsivo" (1971:16). Cat 
ford pronuncia-se no mesmo sentido: "... a função principal da Análi
se Contrastiva é mais a explicação do que a previsão" (1968:19)8. Por 
razões que mais tarde apresentarei (p. 115 ss), estou de acordo com estas 
opiniões. Deve, no entanto, reconhecer-se, desde já, que, mesmo soco-
mo meio para explicação dos erros, a análise contrastiva, ainda que 
usada pontualmente e com menor rigor linguístico, tem inegável valor 
para o professor de línguas. Se é verdade que ela não consegue prever 
muitos dos erros cometidos pelos estudantes, não é menos verdade que 
os erros causados por interferência da língua materna não podem ser ex 
piiçados sem o recurso ã comparação entre as duas línguas. Essa tare
fa, porém, sõ pode ser realizada por quem conheça minimamente a LI dos 
alunos e a L2 que eles tentam aprender. Quantas vezes os ataques ã 
validade da análise contrastiva não terão partido daqueles que a não 
podem praticar por conhecerem apenas a L2 ? 
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2.2 O advento da análise de erros 

A análise de erros não deve ser entendida como uma actividade recente, É 
fácil imaginar-se o modo como, mais ou menos empiricamente, os nossos an
tepassados professores, em todas as épocas, se terão debruçado sobre os 
erros dos seus alunos, tentando descobrir-lhes as causas, para adoptarem 
as medidas terapêuticas que mais eficazmente conduzissem a sua elimina
ção. Mas a análise de erros, praticada de um modo programado, surgiu nos 
Estados Unidos entre 1915 e 1933, envolvendo, no entanto,o inglês como lín 
gua materna. Através dela, procurava-se averiguar quais os erros mais fre 
quentes para se descobrirem os métodos didácticos que melhor os combates
sem. 

Aplicada ao ensino das línguas vivas estrangeiras, a AE começa a ser reco 
mendada por meados da década de cinquenta. Gurrey, por exemplo, aconse-
lha-a ao professor actualizado nos termos seguintes: "0 professor actua
lizado ... não fica ansioso ou perturbado quando os erros surgem com al
guma frequência. Contudo, ele passa â acção: faz uma colecção dos erros 
comuns e tenta diagnosticar as suas causas. Esta forma simples de inves
tigação pode conduzir ã descoberta de que outros tipos de erros comuns 
são causados por os alunos usarem, erradamente, formas gramaticais e es
truturas transferidas da língua materna" (p. 193). Nesta citação estão e-
nunciados, em linhas simples, os princípios gerais da AE, que adquiriria 
alguma importância como investigação sistemática nos finais da mesma dé
cada, em consequência, precisamente, do desenvolvimento dos estudos con-
trastivos.9 Â medida que os estudiosos foram tomando consciência da insu 
ficiência da AC, começou-se a procurar uma alternativa ou um recurso com 
plementar. Por isso Lee dizia: "A recolha e análise provisória dos pró
prios erros parece oferecer um atalho seguro e util ... Se os erros fo
rem recolhidos em diferentes fases do progresso do aluno, a indicação pro 
porcionada aos professores ... pode ser mais circunstanciada" (1962:227). 

A conferência de Georgetown já atrás referida (p. 88) deu força â análi
se de erros, apresentando-a como alternativa mais válida â análise con-
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trastiva. De então para cã, as posições têm-se dividido, mas parece ha
ver um numero crescente de estudiosos que consideram a AC e a AE como 
duas vias de investigação complementares e, em certa medida, insepará
veis. 

2.2.1 Os princípios teóricos da AE 

Já salientei anteriormente (p. 76, por ex.) que o erro é um fenómeno 
inevitável em qualquer acto de aprendizagem10, devendo, por conseguin
te, ser encarado com a naturalidade que é devida às coisas naturais. 
No que diz respeito à aprendizagem das línguas estrangeiras, a aceita 
ção do erro como natural não implica a renúncia aos esforços tenden
tes a diminuírem a sua incidência ou mesmo à sua completa eliminação. 
De preferência será de defender a norma de que "a prevenção é melhor 
do que a cura" (Norrish:77). 

Para a realização das tarefas enunciadas é necessário - tal como nos 
domínios das ciências medicas - averiguar onde o mal se encontra e 
quais as suas causas, através de um estudo cuidado das circunstâncias 
em que ele surge, o que ele reflecte, o seu grau de gravidade, etc.. 
Por isso, e cada vez mais, os erros cometidos no período de aprendiza 
gem de uma língua estrangeira, não são apenas vistos como um desvio em 
relação às normas padrão da L2. 0 seu significado para uma melhor com 
preensão das estratégias de aprendizagem postas em prática pelos apren 
dentes é tido cada vez em maior consideração: "A importância até agora 
atribuída ao estudo dos erros dos aprendentes tem sido aliada â sua 
relevância para a reconstrução do 'sistema aproximativo' do aprenden-
te num qualquer ponto na sua carreira de aprendizagem", o que conduz, 
"a uma melhor compreensão dos processos e estratégias de aprendizagem 
da língua estrangeira" (Corder 1975:63-64). 

Assim sendo, a AE facultará ao investigador alguns dos elementos que 
lhe permitam chegar a conclusões sobre os processos psicológicos en
volvidos na aquisição de uma língua, dado que muitos dos erros são, 
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precisamente, o reflexo desses processos. Svartvik adiciona, acerta-
mente, ao psicológico, os factores pedagógico e sociológico como in
tervenientes na produção de formas incorrectas (cf. 1972:8). 0 analis 
ta terá de tomar esses factores em consideração uma vez que, sem eles, 
lhe será extremamente difícil compreender as razões que determinaram 
algumas das formas incorrectas. Vista a esta luz, a AE surge-nos não 
apenas como um processo de actuação pedagógica mas também como um ins
trumento útil na "investigação do processo de aprendizagem" (Corder 
1974:125). Se tivermos presente a polémica corrente sobre as semelhan 
ças ou diferenças entre a aquisição da língua materna e a aprendiza
gem de uma segunda língua, poderemos atribuir â analise de erros uma 
importância adicional, uma vez que os seus dados podem ajudar-nos a 
chegar a conclusões mais precisas. E isso porque - convém relembrar -
a análise de erros tem, por natureza, a interlinguagem como campo de 
acção privilegiado.11 

2.2.2 Objectivos da AE 

0 contributo da análise de erros para uma melhor compreensão dos pro
cessos de aprendizagem - como acaba de ser referido - tem de ser con
siderado como um dos seus objectivos. Mas, tal como os estudos contras 
tivos na sua proposta inicial, a sua intenção primeira prende-se com 
a prática pedagógica imediata. Como diz Richards et ai. "a nível prag 
mático da sala de aula, a análise de erros continuará a fornecer um 
meio de avaliar a aprendizagem e o ensino e determina as prioridades 
de esforço futuro" (1974:15). Na verdade, com base nos dados colhidos 
perante uma análise de erros cometidos pelos alunos, o professor po
derá orientar a sua actuação de maneira mais segura. Ele poderá prece 
der a uma mais criteriosa distribuição da materia a ensinar, evitando, 
por exemplo, a concentração de aspectos que a análise revelou difíceis 
numa mesma aula ou numa mesma unidade didáctica. Sem essa análise e 
sem a experiência suficiente para lhe permitir distinguir aquilo que 
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os estudantes aprendem mais facilmente daquilo que aprendem com mais 
dificuldade, qualquer professor pode prejudicar, gravemente, a motiva 
ção dos alunos perante a língua que aprendem, fazer uso pouco equili
brado do tempo que é posto à sua disposição para o ensino, bem como a -
proveitar de forma incorrecta as próprias capacidades dos alunos. A 
equilibrada distribuição pelo tempo dos aspectos mais difíceis ( *trou 
ble spots') so se pode processar quando esses pontos tiverem sido de
vidamente identificados. Isso ou se obtém como dado adquirido a par
tir de algum trabalho de investigação sobre os problemas susc itados pe 
lo ensino de uma dada língua em determinada comunidade linguística, ou 
terá que ser feito pelo professor, mais tarde ou mais cedo. 

Mas a importância da identificação dos aspectos de aprendizagem e en
sino mais difíceis não visa apenas â sua equilibrada distribuição no 
programa a ensinar. Ela reside, igualmente, na necessidade de se prés 
tar mais demorada atenção a esses pontos de modo a que a dificuldade 
seja compensada por tratamento adequado. Isto mesmo confirmam Corder 
e McKeating. 0 primeiro, ao dizer que "o nosso objectivo adentro da a-
nãlise de erro é explicar os erros linguística e psicologicamente de 
modo a ajudarmos o aluno a aprender" (1974:128). 0 segundo ao afirmar 
que "uma análise de erros pode indicar os pontos a aprender que requei 
ram atenção especial e exercitação suplementar" (p. 215).12 

Para aqueles que consideram a AE e a AC como dois ramos reciprocamen
te complementares da linguística aplicada, a primeira pode servir "co 
mo importante fonte de corroboração da analise contrastiva no que res 
peita ãs pretensões desta quanto ã previsão de erros" (Candlin: ix). 

Este carácter confirmativo atribuído à AE em relação às previsões a-
diantadas pela AC é, certamente, o aspecto em que os anti - contrasti-
vistas têm procurado os seus argumentos mais fortes. De facto, enquan 
to processo de previsão de erros, a análise contrastiva não passa a-
lém das hipóteses que a comparação das duas línguas lhe permite formu 
lar. Tudo quanto faz e dar indicações sobre os erros potenciais. Se, 
no entanto, pretender obter confirmação dos erros que anteriormente 
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previu, o contrastivista terá que aguardar pela produção dos aprenden 
tes e analisá-la. Ora essa análise, em meu entender, já não é uma anã 
lise contrastiva mas sim uma "performance analysis" (Corder 1978:67-68), 
que está muito mais próxima da AE. Ha, todavia, quem defenda que há 
uma certa sobreposição entre a AC e a AE no respeitante ao estudo dos 
erros sistemáticos dos aprendentes.13 

Mas a previsão de erros deixou de ser um exclusivo da análise contras 
tiva quando a propria análise de erros começou a revelar a sua utili
dade nesse domínio. "AEs extensas, que se debrucem sobre as produções 
de grupos de aprendentes com a mesma formação prévia e com a mesma lín 
gua materna, deveriam fornecer um reportório dos principais erros co
metidos por uma dada população de alunos, com indicações sobre as di
ficuldades relativas correspondentes, e que deveria permitir estabele 
cerem-se prioridades para o tratamento de certos erros ou certas cate 
gorias de erros" (Corder 1980:39-40). As prioridades e o tratamento a 
que se refere Corder terão de ser interpretados como atitudes pedagó-
gico-didácticas tendentes a prevenir a ocorrência do(s) mesmo(s) ti-
po(s) de erros em situações futuras. Este é, incontestavelmente, o as
pecto mais importante da AE, dado que, elaborando e estudando elemen
tos mais ou menos estáticos, isto é, os erros cometidos pelos alunos 
em determinada fase da aprendizagem ou em sucessivas fases da mesma, 
adquire uma dinâmica prospectiva com importantes reflexos pedagógicos, 
tanto no que respeita â concepção de materiais didácticos como das es 
tratégias de ensino. Se as análises dos erros forem desenvolvidas com 
base nos dados fornecidos por grupos homogéneos de alunos11*, que apren 
dam em várias escolas de um país, embora sujeitos aos diferentes meto 
dos, que decorrem, naturalmente, da diferença dos professores, essas 
análises poderão fornecer preciosas indicações sobre as medidas mais 
aconselháveis para se assegurarem, a nível nacional, as melhores con
dições de ensino/aprendizagem. Ê esta, sem duvida, a grande importân
cia pedagógica da análise de erros, pois, partindo da "pesquisa de um 
grupo, pode ajudar a prever as possíveis áreas problemáticas de grupos 
semelhantes no futuro" (McKeating, ob. cit.:215). 
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Naturalmente que este ultimo aspecto atribuído à AE é passível das mes 
mas críticas que têm sido dirigidas à AC. De facto,a circunstância de 
certos tipos de erros terem ocorrido com maior ou menor frequência na 
produção dos alunos que serviu de base a qualquer analise de erros po
de não ser a garantia de que, com alunos diferentes e em diferentes o-
casiões, esses mesmos erros acabem por verificar-se. Do mesmo modo que 
os erros previstos por uma análise contrastiva podem não obter confir 
mação na prática, também os erros previstos pela AE devem ser tomados 
apenas como indicadores. Se eles não ocorrem, não há tanto defeito na 
previsão como mérito dos alunos e dos professores que os conseguirem 
evitar. A circunstância de as previsões serem fundamentadas em erros 
que, anteriormente, ocorreram, de facto, confere-lhes maior segurança 
do que a que pode ser atribuída àquelas previsões que se baseiam ape
nas na comparação entre a LI e a L2. Em qualquer dos casos , isto é, 
quer os erros tenham sido previstos por uma AC quer por uma AE, "o co 
nhecimento dos erros com probabilidades de ocorrerem ... ajudarão o 
professor a alertar os estudantes para áreas específicas de dificulda 
de e assim (é de esperar) impedir que os erros ocorram" (Webber : 28-29 ). 

Ainda um objectivo importante da análise de erros é a tentativa de en 
contrar as razões que conduziram os aprendentes â produção de formas 
erróneas. Mais do que em relação a qualquer dos objectivos anterior
mente enunciados, tem aqui pleno cabimento o emprego da palavra aná
lise. Muito frequentemente, a simples descrição do erro está longe de 
explicar-nos porque é que ele aconteceu. Por isso há que olhar-se pa
ra além do plano puramente linguístico, procurando as razões dos des
vios da norma mesmo nos domínios do psicológico (cf. Abbot 1980:214). 
Como teremos oportunidade de demonstrar (capítulo 3), a inadequação 
linguística é, am alguns casos, apenas a expressão material do erro. 
Por detrás dele há todo um complexo de razões, uma detectáveis,outrás 
não, que o analista de erros tem sempre que tentar descobrir. Esta é 
uma tarefa ingrata, pois implica, muitas vezes, que o próprio autor 
dos erros tenha de colaborar com o analista para o melhor esclareci
mento dos casos problemáticos. O julgamento do erro passa muito pelo 
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entendimento do que o seu autor pretendia significar no momento da pro 
dução linguística. Em alguns casos, o contexto ajuda-nos a chegar a 
esse entendimento, mas, em muitos outros, só o próprio autor é deten
tor do segredo, que poderá ou não querer revelar, isto ê, colaborar ou 
não colaborar com o analista dos erros. 

Antes de terminar esta secção sobre os objectivos da AE, é oportuno 
trazer aqui a proposta de B. Hammerberg. Para o linguista sueco a anã 
lise de erros deveria também ocupar-se daqueles aspectos da língua es
trangeira em que o aprendente, normalmente, não faz erros (cf. 1974). 
A proposta tem interesse, especialmente metodológico, dado que, para 
efeitos de programação da matéria a ensinar, o professor, o organiza
dor de programas ou o autor de manuais têm interesse em saber quais os 
aspectos que deverão ser apresentados nas primeiras fases e aqueles 
que deverão ser relegados para fases mais tardias da aprendizagem. Se, 
paralelamente as áreas causadoras de erros, se souberem as áreas em 
que os erros não ocorrem ou são raros, a programação do ensino poderá 
ser mais segura e, especialmente, a motivação dos alunos que resulta 
da facilidade de aprendizagem poderá ser mais facilmente mantida. 

Sou de opinião, no entanto, que a AE não está, por definição, vocacio 
nada para se ocupar das formas correctas. Analisar erros significa, de 
facto, estudar as formas erróneas, procurar-lhes as causas, avaliar-
-lhes a gravidade. A análise das formas correctas, porquanto relacio
nadas com as formas erradas, deve ser ocupação de outro ramo da acti
vidade linguística mais abrangente do que a análise de erros. Talvez 
a performance analysis, proposta por Corder, possa servir esse objec
tivo, incluindo, todavia, a análise de erros como uma componente in
dispensável . 15 

2.2.3 Os processos usados pela AE 

Nem sempre há coincidência nas propostas dos praticantes da analíse de 
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erros a propósito dos processos que se devem adoptar para a pratica 
analista, nomeadamente no que diz respeito âs fases que devem caracte 
rizar tal trabalho, bem como ao seu número e designação. De uma manei 
ra geral, porém, a maioria parece concordar em que deve haver três fa
ses principais: a) identificação do erro; b) descrição do erro; c) ex 
plicação do erro. (Perdue 1957:87; Corder 1974:126; James 1979; S. Jo
hansson 1975:249; McKeating:218)16. 

Consideremos cada uma das fases em separado: 

a) A identificação do erro - por vezes também chamada reconhecimento 
(Corder, McKeating) — faz-se por referência âs formas correctas da 
L2 consagradas nas normas que o falante nativo idealizado respei
ta. 

Nem sempre esta fase se caracteriza pela simplicidade. Âs vezes a 
identificação do erro é fácil e imediata, como acontece a propósito 
das frases seguintes: 

(1) - a) * I've always dreamed with the pleasure of ... 

b) * an human sense of life 1? 

Nestes dois exemplos, além da rápida localização das formas erradas, 
é fácil identificarem-se as causas dos erros: no erro (1-a), há inter 
ferência da língua materna; no erro (1-b) há, claramente, hábitos er
rados de pronúncia da palavra human e, além disso, o desconhecimento 
de uma restrição ã utilização de an antes de vogal, por exemplo no ca 
so em que u se pronuncia /ju/. Pode dizer-se que, no segundo caso, há 
causas concomitantes de erro; no entanto, elas são identificáveis de 
maneira relativamente fácil. 

Outras vezes o analista hesita acerca dos pontos de erro que podem ser 
considerados. Por exemplo na frase seguinte: 

(2) - * The selfish people thinks only of themselves 
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Se pretendermos sublinhar os erros que existem nesta frase, não o po
deremos fazer sem alguma arbitrariedade. Aqui estamos na presença de 
um dos casos em que a intervenção do autor do erro poderia ser de mui 
ta utilidade. Ë muito provável - por indicações do contexto - que a 
autora desta frase tenha querido dizer: 

Selfish people think only of themselves 

e, nessa hipótese, 
teria cometido erros no emprego redundante do artigo definido ena con 
cordância entre o sujeito e a forma verbal. Todavia, também pode ser 
hipótese considerar que a aluna queria escrever: 

The selfish person thinks only of himself/herself 

e, nes
te caso, os erros teriam de ser considerados em relação a outros ele
mentos da frase. Nestas situações o analista enfrenta sempre os ris
cos da subjectividade. Temos que dar razão a Corder quando ele escre
ve que "o reconhecimento do erro depende de maneira decisiva da inter 
pretação correcta das intenções do aprendente" (1974:126). Como essa 
interpretação ê, frequentemente, muito difícil ou mesmo inacessível de 
todo, e aconselhável recorrer-se ao próprio aprendente para que as dó 
vidas sejam eliminadas. Kellermann (1976), por exemplo, e dessa opi
nião. Vejo, no entanto, alguns perigos nesta prática, especialmente se 
os aprendentes forem alunos integrantes de um qualquer sistema esco
lar. Se o erro foi produzido num teste, o seu autor poderá ser afecta 
do pelas eventuais consequências das explicações que fornecer. Ao ex
plicar ao professor as verdadeiras causas do erro, poderá acentuar a 
opinião de incapacidade linguística que aquele tenha acerca dele e, 
assim, influenciá-lo no julgamento final que há-de traduz ir-se por uma 
nota. Por isso ê natural que o aluno tome uma atitude defensiva, pro
curando não se comprometer. Por outro lado, os erros poderão ser con
sequência dos constrangimentos vulgares em todas as situações de exa
me. Por isso, o aluno pode não ter sequer qualquer possibilidade de 

«> 
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fornecer a explicação que o analista pretende, por não ser capaz de re 
constituir com fidelidade, para si próprio, o ambiente psicológico em 
que os erros ocorreram. 

Mesmo que o aprendente não seja um aluno e seja, por exemplo, um sim
ples imigrante que tenta apetrechar-se com a língua da comunidade em 
que passou a estar integrado, é sempre de encarar com algumas reser
vas quaisquer explicações. A natureza humana está cheia de fraquezas 
e o analista crédulo pode ser enganado. 

0 exemplo que se segue caracteriza-se por irregularidades linguísti
cas de imediato detectáveis: 

(3) - * He doesn't concern for others 

Mesmo assim, não é fácil descobrir-se aquilo que o estudante preten
dia dizer se não recorrermos ao auxílio da sua língua materna. No con
texto teria pleno cabimento a frase portuguesa: 

ELe não se importa com os outros. 

Por isso, poderíamos alvitrar 
uma forma alvo do género de: 

He doesn't care/worry about others. 

Ã luz desta possibilidade, poderíamos identificar como erros na frase 
(3) a escolha lexical errada da forma concern e a troca entre as pre
posições for e about. 

Isto ainda não esgota as possibilidades de identificação dos erros na 
frase em causa, pois poderíamos ainda considerar que o verbo concern 
tinha sido bem escolhido e, nessa hipótese, a forma desejada poderia 
ser: 

He isn't concerned about others, 

havendo então que considerar 
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que houve erro na utilização da activa pela passiva, mantendo-se co
mum o erro relativo à preposição. 

Pior do que qualquer dos exemplos fornecidos até este ponto é o que 
se passa em relação as frases sem nexo aparente, cuja interpretação se 
torna de extrema dificuldade. Atente-se no exemplo seguinte: 

(4) - * its oil, because of its qualities and low price, became such 
a strong argument that none of worthworrying events which, he
re and there, came to the public knowledge, has been able to 
fight against. 

Esta passagem faz parte de um 'essay' sobre a obra de J. Wyndham, "The 
Day of the Triffids", com o título The Triffids and their significan
ce. Com algumas reservas poderá considerar-se que tudo quanto a passa 
gem refere diz respeito aos triffids e, nesse sentido, talvez seja le
gítimo supor-se que o determinante its se refere a eles, constituindo, 
por isso, um erro. E, curiosamente, esse será o único erro que se po
derá marcar com segurança, desde que se confirme o pressuposto acaba
do de expor. Para além disso, tudo são duvidas e o analista sente-se 
perdido, tal qual a professora que classificou a prova. Perante a nu
la clareza do que leu, a professora limitou-se a espalhar alguns pon
tos de interrogação sobre a zona do papel em que a passagem transcri
ta se encontra. 

Tudo isto nos põe perante uma modalidade de erro que não é comum en-
contrar-se nos relatórios de análises de erros. Aí encontram-se erros 
fonológicos, gramaticais e semânticos. No entanto o estilo que o alu
no da frase (4) utilizou bloqueia em absoluto a comunicação, mais até 
do que muitos dos erros integráveis nas três grandes áreas acabadas de 
mencionar. Por isso o ensino das línguas estrangeiras terá também de 
preocupar-se com a clara exposição das ideias, com o estilo, como ele 
mento importante para a comunicação. A análise de erros deveria igual 
mente ocupar-se deste tipo de anomalias. 
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b) A descrição do erro esta intimamente dependente da sua identificação. 
Ao detectar o erro, o analista (ou o professor) fã-lo em referência às 
regras da L2 aplicáveis ao caso. Simultaneamente, ele ã capaz de dar 
um nome a cada um dos erros que vai encontrando. Ao 1er a frase seguin 
te, por exemplo, 

(5) - * our conscience make us feel uncomfortable, 

o analista reage ao 
erro presente na forma verbal e descreve-o, chamando-lhe, por exemplo, 
falta de concordância entre o sujeito e o verbo ou omissão do s na 3? 
pessoa do singular do presente simples. Em qualquer dos casos trata-
-se de um erro gramacical verificado no domínio da sintaxe. 

Qjando há dificuldades na identificação dos erros, essas dificuldades 
repercutem-se na respectiva descrição. No campo da medicina, a doença 
de uma pessoa pode manifestar-se por um mal-estar geral, de localiza
ção vaga, indefinida. Ao médico após análise do doente, compete loca 
lizar o mal, isto é, descobrir o órgão afectado. Descoberto isso, é 
fundamental que se descreva o mal. Se se tratar do estômago será ne
cessário saber se se trata de uma úlcera, de simples acidez, oumásdi 
gestões causadas por qualquer outra deficiência. Tal trabalho pode de 
morar tempo até que o mal seja devidamente identificado e descrito. 
Assim é a frase errada do tipo da que foi acima referida (o exemplo 4). 
E quando as frases surgem em textos de composição livre, o analista 
dispõe de poucos pontos firmes de apoio que lhe permitam interpretar 
a intenção comunicativa dos aprendentes. 

De qualquer modo, a descrição do erro é um passo fundamental na meto
dologia da AE, porquanto sujeita a alguma arbitrariedade, E" nesta fa
se que os nomes são dados aos erros e, sé depois disso - e da eventual 
explicação - é possível elaborar uma lista das áreas em que o ensino, 
correctivo ou preventivo, deverá concentrar-se com atenção especial. 
Casos há em que, pela sua natureza, o erro pode merecer nomes diferen 
tes. Tomemos como exemplo a frase seguinte: 
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(6) - * So only when I have an important problem is that I tell it to 
the people I want. 

Admitindo que so a parte sublinhada se apresenta deficiente, a primei 
ra reacção do analista poderá ser a de que há um erro na ordem das pa 
lavras, dado que a aluna autora do erro não procedeu à inversão ver
bo/sujeito imposta pelo emprego do advérbio only antes do sujeito da 
oração. E, neste caso, a correcção poderia ser: 

So only when I have an important problem, do I tell it to the 
people I want. 

Contudo, se o erro foi identificado de maneira diversa, a descrição po 
dera ser feita de modo igualmente diverso. Por exemplo, poderá consi-
derar-se que há um erro por omissão do prõ-forma sintáctico it e, as
sim, a correcção da frase poderia resultar em: 

So only when I have an important problem is it that I tell it 
to the people I want.18 

Para efeitos de tratamento didáctico, há considerável diferença entre 
considerar-se a primeira ou a segunda hipótese de descrição. 

Relativamente à descrição dos erros, há duas correntes algo diferen
tes. Há analistas que, antes de procederem à compilação dos desvios 
que pretendem estudar, organizam uma lista das categorias e sub-cate-
gorias de erros, pelas quais hão-de distribuir os erros que forem i-
dentifiçando, Ê isso que propõe Etherton num artigo cheio de úteis i-
deias para o analista principiante. Ha outros que preferem que os pro 
prios erros, à medida que forem surgindo, indiquem as categorias em 
que se devem integrar (cf. Norrish:80 ss.). A primeira corrente tem a 
desvantagem de se partir para o trabalho com um esquema pré-estabele-
cido que pode, em alguma medida, condicionar as tarefas de descrição. 
A lista de partida pode, inclusivamente, ser produto de uma análise 
contrastiva prognóstica que forneceu indicações sobre as áreas poten-
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ciais de erro. Ou então ser a resultante da experiência do professor, 
que, durante a sua carreira docente, se habituou a ver surgirem pro
blemas em determinados sectores da L2 que os seus alunos estudam. 

A corrente que deixa à ocorrência dos erros a feitura da lista descri 
tiva final, parece-me mais flexível e, por isso, mais útil ao carácter 
humano, e muitas vezes individual, das tarefas relacionadas com a AE. 
Foi esse o processo que segui na organização do meu corpus. 

Em qualquer dos processos adoptados, surgem, necessariamente, situa
ções de indecisão, como a que foi referida a propósito do exemplo (6). 
Essa indecisão poderá ser, em alguns casos, atenuada pela fase seguin 
te da análise, i. e. a explicação dos erros. 

c) A explicação dos erros é a fase em que o analista tenta diagnosti
car as razões que poderão ter conduzido âs formas erróneas. Eaqui que 
o investigador procura descobrir se os erros se devem ã transferência 
negativa da LI, se ãs dificuldades intralinguais, se são uma consequên 
cia do ensino a que os aprendentes foram anteriormente sujeitos, ouse 
os desvios reflectem qualquer anomalia ligada a materiais didácticos 
inadequados ou imperfeitos, ou se, simplesmente, as causas dos erros 
terão sido produto de distracção, etc. 

Voltemos de novo ao exemplo C6) para, com alguma segurança, atribuir
mos o erro â interferência da língua materna. E isso porque, tanto em 
relação a primeira hipótese de correcção, como ã segunda, a inversão 
do sujeito com o verbo ê obrigatória pelas normas linguísticas que re 
gem a lingua inglesa. A partir da análise da frase, não ê possível con 
cluir-se que o estudante estava consciente dessa obrigatoriedade.A au 
sência do operador do ê prova de que a primeira frase que foi adianta 
da como hipótese de correcção não lhe ocorreu. Tal poderá sempre atri-
buir-se a esquecimento momentâneo, desatenção ou tensão de exame ou, 
então, a ignorância do mecanismo gramatical aplicável. Esta última hi
pótese não ê segura dado que, nas seis páginas que o aluno escreveu, 
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não há nenhum outro exemplo semelhante, porquanto também não haja ne
nhum caso de emprego correcto da construção em causa. 

Resta-nos a hipótese adiantada em segundo lugar, a omissão de i t . Mas, 
neste caso, ficaríamos com sérias dúvidas se, na hipótese de it seru-
tilizado, ele teria sido colocado na posição correcta, isto é, se o es 
tudante teria ou não procedido â inversão do sujeito com o verbo. 

Até este ponto não foi possível eliminarem-se as duvidas sobre a cau
sa a que atribuir o erro. E, se não tivéssemos qualquer outra hipóte
se a considerar, teríamos que nos quedar por aqui, no caso de não po
dermos recorrer ao próprio autor do erro a fim de obtermos mais escla 
recimentos. No entanto, podemos, antes disso, recorrer âcomparação da 
frase produzida com a frase da LI que, presumivelmente, lhe terá ser
vido de modelo. A explicação poderá ser, assim, encontrada. Na verda
de, parece que o aluno não fez mais do que traduzir, literalmente, da 
sua língua para a língua estrangeira, aplicando a esta os modelos da
quela. Atente-se na hipotética frase portuguesa: 

Por isso só quando tenho um problema importante è que o conto 
às pessoas que quero. 

Em face do que acabamos de expor, há fortes possibilidades de atribuir 
o desvio â interferência da LI. Todavia, dado o nível de aprendizagem 
a que o erro ocorreu, quaisquer outras hipóteses poderiam ser aduzi
das. Na verdade, ao fim de, pelo menos, nove anos de aprendizagem da 
língua inglesa, o estudante envolvido neste caso, deve ter ouvido, 
mais do que uma vez, que a inversão verbo/sujeito se deve fazer quan
do uma frase é iniciada por only. E, se isso não aconteceu, isto é, se 
o aluno nunca ouviu dizer isso, então é porque o ensino foi deficien
te e, por conseguinte, poderá partilhar da culpa do erro. Se, pelo con 
trário, o ensino foi correcto e oportuno e o aspecto referido da sin
taxe inglesa foi devidamente tratado, o erro deve atribuir-se â inca
pacidade do aluno para o apreender, ao seu desinteresse ou a qualquer 
lapso momentâneo que deixou vir ao de cima a fórmula mais enraizada da 
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língua materna. Ou então trata-se de um problema tipicamente intralin 
gual sempre difícil para os aprendentes estrangeiros. 

Creio ter dado com este conjunto de considerações uma ideia da comple 
xidade que envolve a explicação dos erros dos aprendentes. Aqui tam
bém — tal qual sucede em relação ã identificação e â descrição — hã 
uma vasta margem deixada â subjectividade do analista de erros, como 
parece ter ficado demonstrado. Talvez resida, precisamente nesse ris
co de subjectividade, um dos ingredientes que mais contribuem para fa 
zerem da AE uma actividade verdadeiramente apaixonante. 

Hã investigadores que consideram a terapia dos erros como uma das com
ponentes da AE, a sua fase final (cf. Nickel 1972:11-15). Tal preocu
pação, em minha opinião, já transcende o âmbito bem definido da anãli 
se de erros e deve colocar-se no âmbito de outra actividade. Não se ne 
ga o papel importante que a AE desempenha em relação â actuação didác 
tica que conduza ã prevenção e eliminação das faltas, como jã foi sa
lientado anteriormente (ver p. 96). A tarefa da terapêutica dos erros 
tem a ver essencialmente com a metodologia e a didáctica, porquanto 
estas se inspirem nas averiguações que as analises de erros possam for 
necer.19 

2.2.4 Reservas â validade da AE 

0 antagonismo entre a análise contrastiva e a análise de erros, culti 
vado de maneira mais acentuada nos finais da década de sessenta, pro
duziu algumas críticas que procuram reduzir a validade da AE. 

Entre as acusações formuladas surge a de insuficiência (Hammarberg 
1974). Segundo tal crítica, a análise de erros, ao debruçar-se, exclu 
sivamente, sobre os erros, despreza as formas correctas que os apren
dentes produzem. Essas formas correctas, segundo as teorias da análi
se contrastiva, resultam de uma maior facilidade de apreensão por par 
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te dos alunos e poderiam ser aproveitadas, pedagogicamente, como apoios 
(•footholds') no processo de aprendizagem. Desse modo proporcionariam 
aos aprendentes maior confiança e manter-se-ia com maior facilidade a 
motivação para a aprendizagem da L2. Se a AE fizesse o levantamento 
das formas correctas do mesmo modo que procede ao das formas erradas, 
prestaria melhores serviços ao ensino das línguas. 

Esta crítica de insuficiência teria pertinência, se a AE pretendesse 
fazer mais do que aquilo que lhe compete. Mas não é esse o caso. Como 
a AC nunca reclamou prever todos os erros que os aprendentes cometem, 
também a AE não pretende estudar todos os aspectos da produção dos a-
prendentes na língua estrangeira. A sua actividade relaciona-se direc 
tamente com os erros, embora a percentagem de ocorrência destes compa 
rada com a percentagam de formas correctas possa fornecer indicações 
de interesse, tanto para a compreensão do modo como se faz a aquisi
ção de uma segunda língua como para a concepção das estratégias peda
gógicas. Mas isso parece-me ser mais função da chamada 'performance 
analysis'. 

As críticas ã validade da AE revestem ainda outras formas. Por exem
plo, uma modalidade muito interessante dessa crítica é dirigida por J. 
Schachter, quando chama a atenção para a impossibilidade de a analise 
de erros fornecer explicações sobre certos aspectos presentes nas es
tratégias de comunicação dos aprendentes. Uma dessas estratégias é o 
'avoidance phenomenon'. As conclusões da linguista americana baseiam-
-se numa analise contrastiva por si realizada sobre a formação das o-
rações relativas em cinco lmguas diferentes: persa, árabe, chinês, ja 
ponês e inglês. Tiradas as conclusões que o estudo lhe forneceu, pro
cedeu a análise de composições livres produzidas por falantes das lín 
guas referidas na qualidade de estudantes de inglês. 0 seu objectivo 
era obter confirmação sobre as hipóteses que tinha elaborado acerca 
das causas dos erros que ela tinha previsto na sua AC. 

0 resultado "surpreendente" (1974:208) dessa análise foi verificar que 
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havia uma grande diferença entre o número de orações relativas produ
zidas pelos estudantes persas e árabes, por um lado, e pelos chineses 
e japoneses, pelo outro. Os primeiros produziram um total de 174 e 154 
orações relativas, respectivamente, entre orações correctamente formu 
ladas e orações erradas, enquanto os segundos apenas utilizaram 76 e 
73, respectivamente. A percentagem de erros nessas orações foi: 251 pa 
ra os persas, 10% para os árabes, 12?0 para os chineses e 8% para os ja 
poneses. 

"De acordo com estes números," diz a autora, "e a hipótese a poste
riori da AC20, os japoneses e os chineses têm consideravelmente menos 
dificuldade na aquisição das orações relativas [em inglês] do que os 
persas e os árabes. ... Se se procedesse a uma analise de erros ape
nas dos estudantes chineses e japoneses, descobrir-se-ia um número ex 
tremamente baixo de erros nas orações relativas e ser-se-ia assim le
vado a concluir, dado o pressuposto a posteriori, que a formação de o-
rações relativas é um problema de mínima importância para os falantes 
dessas línguas que estudem inglês" (ob. cit.:210). 

Defendendo o ponto de vista de que a análise contrastiva a priori ê 
mais válida do que a análise de erros (a posteriori), Schachter afir
ma que a última nunca poderia explicar por que razão os estudantes ch_i 
neses e japoneses cometeram tão poucos erros. Isso, segundo a sua opi 
nião, foi o resultado da estratégia de evitação que os referidos apren 
dentes adoptaram e que consistiu em evitarem a utilização das orações 
relativas, recorrendo, em vez delas, a outros tipos de construções. Es 
sa atitude dever-se-ia ao facto de os estudantes chineses e japoneses 
considerarem as orações relativas (apenas as relativas restritivas fo 
ram analisadas) demasiado difíceis, utilizando-as apenas quando esti
vessem seguros de não fazerem erros. 
Não se pode negar força â tese de Schachter em favor da AC a priori. 
No entanto, essa força poderá ser atenuada se encararmos a situação 
por um prisma ligeiramente diferente. Assim,poder-se-ã adiantar a hi
pótese de a baixa percentagem de orações relativas restritivas na pro 



- Ill -

dução de japoneses e chineses poder reflectir não só a dificuldade 
prevista pela AC mas também a interferência dos esquemas da própria 
língua materna dos aprendentes que recorrerá com menos frequência a 
tais orações. Isto só poderá ser demonstrado, como é evidente, por 
quem conheça as duas línguas do extremo oriente. A hipótese que adian 
tei é, naturalmente, especulativa, mas encontra algum apoio numa si
tuação com algum paralelo verificada na análise do meu corpus. 

Com efeito, é de certo modo elevada a utilização do particípio presen 
te em substituição de frases que, em inglês, deveriam começar por uma 
conjunção. Vejamos alguns exemplos: 

(1) - The students ... asked questions each other ... finding stran

ge her shy look. 

(2) - being the intelectuais on the top of the social hierarchy 

(3) - Not always agreeing with C. Sagan's explanations ... I have... 

(4) - This book being a fictional one 

(5) - John Wyndham giving us the example of the plane's deflagration 

Não é, com certeza, uma razão de dificuldade no uso das conjunções e 
suas eventuais implicações sintácticas que leva os estudantes portu
gueses a escreverem frases do género das que foram transcritas. Há mes 
mo um certo paralelismo entre as duas línguas neste capítulo particu
lar. Por isso a estratégia da evitacão não me parece aplicável a este 
propósito. 0 que há - e sobre isso não me restam duvidas - é um fenó
meno de transferências de hábitos estilísticos profundamente enraiza
dos nas estruturas mentais dos estudantes por força da língua materna. 

Com a reserva obrigatória que decorre da circunstância de tanto a lín 
gua japonesa como a chinesa me serem absolutamente estranhas, é, mes
mo assim, possível manter a hipótese de o fenómeno, que Schachter a-
tribui â estratégia de evitação, se dever â influência das línguas 
maternas dos aprendentes cujos trabalhos ela examinou. Além disso, há 
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alguma contradição ao longo do artigo da linguista americana. De fac
to, ela começa por afirmar que "a previsão de dificuldade ... varia pa 
ra cada uma das línguas, com os aprendentes japoneses, de entre todos, 
a terem previsivelmente menos dificuldades e os persas o maior número 
de dificuldades" (p. 209). De acordo com estas previsões e com a teo
ria da estratégia da evitação, era de esperar que os estudantes per
sas evitassem ao máximo o risco de errarem em orações relativas, não 
as produzindo, e os japoneses, pelo contrário, as não evitassem por se 
rem fáceis. Todavia, os dados foram precisamente ao contrário: os es
tudantes persas produziram 174 orações relativas, das quais 43 esta
vam erradas (25%); e os japoneses só produziram 63, das quais só 5 es 
tavam mal (8$). 

O que ressalta de toda a argumentação de J. Schachter é, em meu enten 
der, a prova de que a AE corrigiu aquilo que a AC â priori tinha pre
visto. Se esta fosse, efectivamente, mais segura, o ponto gramatical 
anunciado como difícil deveria ser confirmado como tal após a análise 
dos dados. E isso não foi demonstrado por Schachter. Mesmo a sua afir 
mação de que os estudantes chineses e japoneses "apenas as [orações 
relativas restritivas] produzem em inglês quando estão relativamente 
certos de que elas estão correctas, o que também explica o número ex
tremamente baixo de erros que fazem" (p. 210) é uma afirmação bastan
te discutível. 0 simples facto de os aprendentes poderem julgar, com 
relativa certeza, se as frases que vão produzir estão correctas, sig
nifica consciencialização das regras que regem a elaboração dessas fra 
ses. Ora se as regras forem consciencializadas, isto é aprendidas — 
porque os estudantes fizeram poucos erros — a produção das frases re
lativas deixou de ser uma questão difícil. 

Gostaria ainda de acrescentar que a detecção da estratégia de evita
ção, que reconheço existir, não pode ser considerada como um exclusi
vo da análise contrastiva prognostica. A análise de erros também se po 
de dar conta de paráfrases, e circunlóquios que os aprendentes utili
zem para evitarem algum aspecto difícil (ou esquecido) da L2 ou para 
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ultrapassarem dificuldades de comunicação motivadas pela falta do ma
terial linguístico adequado que ignoram ainda. Já referi atrás (p. 43) 
as razões que poderão ter conduzido um aluno a utilizar gave speed to 
the car em vez de accelerated. E, a propósito, talvez seja oportuno re 
flectir se a AC a priori seria capaz de prever tal estratégia. À pri
meira vista não seria, dado que, entre a forma portuguesa acelerar e a 
inglesa accelerate, ha bastantes semelhanças, portanto, pouco contraste. 

Para contrariarmos a tese de Schachter, poderemos dizer que há" aspec
tos de estratégias de evitacão que a AE pode detectar e que a AC pro£ 
nõstica não consegue vislumbrar. 

2.2.5 Complementaridade recíproca da AC e da AE 

Se a análise contrastiva e a análise de erros têm sido por alguns con 
sideradas como alternativas mutuamente exclusivas, é, indiscutivelmen 
te, maior o número daqueles que defendem a cooperação entre os dois 
referidos ramos de actividade dentro da linguística aplicada. A pro
pria J. Schachter parece incluir-se nesse numero: 

"Não há nenhuma razão para se supor ..., como muita ̂ en
te faz, que uma e apenas uma abordagem nos fornecera to
das as respostas as nossas questões sobre a aquisição de 
uma segunda língua" (ob. cit.:213). 

De facto, tanto a AC como a AE nasceram devido a necessidade sentida 
pelos pedagogos das línguas vivas de darem solução aos problemas de a-
quisição das mesmas línguas. Como disciplinas de investigação, consi
deram que "o objectivo primeiro de ambas é revelarem as dificuldades 
dos aprendentes" (S. Johansson 1975:249) e nisso, embora em graus e 
perspectivas diferentes, o papel de cada uma pode ser muito importan
te. Não interessa, por isso, desenvolver a polémica sobre se a AE é 
uma componente da AC ou se esta é uma componente daquela21 . Mais im-
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portante é descobrir-se a forma pela qual, juntas, tanto a análise de 
erros como a análise contrastiva possam contribuir para o progresso do 
binómio ensino/aprendizagem das línguas vivas estrangeiras. 

Há que admitir, no entanto, que, conforme os casos e as situações,uma 
ou outra possa ser de maior utilidade. Por exemplo, uma análise de er
ros (cuja finalidade primeira, como se disse, é revelar as dificulda
des dos aprendentes) pode descobrir que certo tipo de erros ocorre com 
elevada frequência enquanto que erros de outro tipo ocorrem com fre
quência muito baixa. Isso pode não significar que, no primeiro caso, 
haja dificuldades intrínsecas da L2, mas, simplesmente, que o ensino 
a que os estudantes foram submetidos se revelou deficiente; no segun
do caso, a explicação pode ser exactamente a inversa, isto é, não o-
correm muitos erros porque o ensino foi eficiente (cf. S. Johansson 
1973:57)22. Em tais situações, as conclusões tiradas através da análi
se dos erros poderiam ser enganosas e só a colaboração de outro tipo 
de investigação poderia fornecer-nos indicações mais definitivas so
bre a explicação a dar para os desvios em relação ãs normas da língua 
a aprender. Esse papel poderia ser desempenhado pela AC. 

Perante o exemplo há pouco apresentado de gave speed to the oar, um 
professor de nacionalidade inglesa que estivesse a ensinar inglês em 
Portugal e não conhecesse a nossa língua, era capaz de pensar que uma 
palavra como acelerar, ou semelhante, não existia em português. Tal se 
ria uma conclusão errada, embora legitimada pela estratégia usada pe
lo aprendente. Todavia, se esse mesmo professor conhecesse português, 
podendo, por conseguinte, proceder a uma comparação entre a LI eaL2, 
evitar-se-ia a sua confusão. Nesta perspectiva a análise contrastiva 
surge como 'disciplinadora' em relação as conclusões da AE. Aliás es
ta, como actividade de investigação que se debruça sobre a produção 
consumada dos aprendentes, so através do recurso â AC a posteriori é 
capaz de explicar algumas das formas interlinguais com que depara: as 
que são causadas pela interferência da LI. 
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Num outro aspecto a análise contrastiva pode ser encarada como um com 
plemento da analise de erros. Esta, pela sua natureza, carece de "fun 
ções exploratórias" (Chau:102) uma vez que a sua actividade se tem de 
cingir aos dados concretos que colige- Por isso, muito do trabalho do 
analista de erros ê despendido na elaboração de listas de erros, dis
tribuídas por categorias, e no cálculo da frequência dos mesmos erros. 
Por outras palavras, a AE só trabalha com os erros existentes, com a-
queles que foram de facto cometidos pelos aprendentes. Mas as previ
sões, indiscutivelmente úteis, que pode fornecer só podem apontar pa
ra a ocorrência, repetida, de erros já anteriormente acontecidos. Os 
dados sobre que a AE trabalha não legitimam que preveja erros que não 
encontrou já cometidos. E é nisto que a AC tem alguma vantagem sobre 
a análise de erros. Comparando os dois sistemas, o contrastivista pre 
vê mesmo aquelas dificuldades que nenhuma análise de erros, até ao mo 
mento realizada, será capaz de prever. Sabendo-se que, de acordo com 
os princípios teóricos da linguística contrastiva, a dificuldade pre
vista pode traduzir-se em erros; a AC pode prever erros que a AE nun
ca preverá. Assim, o contrastivista pode antecipar-se ao analista de 
erros, correndo embora o risco - sempre possível - de não ver confir
madas as suas previsões. 

Não obstante tudo isto, há também argumentos para se encarar a AE com 
alguma prioridade quando comparada com a análise contrastiva. Antes de 
mais, em termos de exequibilidade. De facto, a realização da análise 
contrastiva entre dois sistemas linguísticos é" uma tarefa gigantesca 
(cf. Norrish:29), mobilizadora de vastos recursos temporais, humanos e 
materiais. Só um projecto muito dispendioso e muito persistente ê ca
paz de levar a bom termo uma tal tarefa. As dificuldades que lhe são 
inerentes são, talvez, a razão que explica o relativo insucesso dos vá 
rios projectos que têm sido encetados em diversos países e que, quase 
sempre, se têm quedado pelo caminho, tendo embora fornecido informa
ções de grande utilidade, porquanto sobre aspectos pontuais e não so
bre a totalidade dos sistemas comparados. 
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Mesmo que esses projectos fossem levados até ao fim da melhor maneira 
e, assim, elaborassem uma previsão de erros com elevada precisão, ha
veria sempre a possibilidade de se lhes apontar, como defeito, o fac
to de só terem previsto os erros de interferência, mesmo quando se sa 
be que estes constituem o mais numeroso de todos os grupos de erros 
produzidos por aprendentes em qualquer língua estrangeira. Todos os ou 
tros erros ficariam por prever e a AC teria de ser considerada insufi 
ciente. 

Nos dois aspectos acabados de referir - a dificuldade e insuficiência 
da AC - a análise de erros apresenta-se em nítida vantagem. Na verda
de, em termos de exequibilidade, qualquer professor, mesmo sem grande 
experiência, poderá proceder a uma análise de erros circunscrita, em 
pouco tempo e com resultados imediatos úteis. Por exemplo, ao corrigir 
os testes realizados por uma turma, ele poderá fazer o melhor uso dos 
erros cometidos pelos seus alunos, corrigindo, eventualmente, as suas 
estratégias pedagógicas ou; simplesmente, concluir que está no bom ca 
minho. Sem o auxílio de mais ninguém, espontaneamente, sem recorrer a 
técnicas sofisticadas, quantos professores, isolados dos grandes cen
tros e veículos da investigação, não terão realizado utilíssimo traba 
lho por esse processo ? 

Uma prova concludente da maior exequibilidade - e, talvez, utilidade 
pedagógica - da AE transparece das bibliografias. Com efeito abiblio 
grafia referente â análise contrastiva ou se limita a obras que tra
tam dos aspectos teóricos - e essas são completas - ou são notícias ou 
relatórios de partes dos grandes projectos contrastivistas que pouco 
apresentam de acabado. A bibliografia relativa ã AE é diferente: in
clui trabalhos em grande parte realizados por investigadores indivi
duais e, normalmente, publicados na sua forma acabada. 

£ que a análise de erros é um instrumento mais acessível, mais ao al
cance da mão. Além disso - e isto tem a ver com a insuficiência apon
tada a propósito da AC - é uma investigação muito mais abrangente. Co 
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mo diz Sharma, "é um processo multidimensional e multifacetado que en 
volve muito mais do que simplesmente analisar erros no inglês escrito 
(falado) dos aprendentes e contá-los quanto à frequência". No entanto, 
acrescenta logo a seguir, "apenas com a ajuda da linguística contras-
tiva a análise de erros se torna um empreendimento frutuoso" Cp- 21). 

Sob o ponto de vista do interesse pedagógico, a AE oferece também as 
suas vantagens. Ela não precisa de perder muito tempo em estudos que 
conduzam à previsão de erros e aguardar, em seguida, que essas previ
sões se confirmem. Os erros já existem e estão ã sua completa disposi 
ção, oferecendo tanto indicações sobre dificuldades já sentidas pelos 
aprendentes como dados referentes âs estratégias adoptadas por alunos 
e professores. Tudo quanto é necessário é bom senso na interpretação 
desses dados. A ausência ou o baixo numero de erros podem não ser ore 
flexo da grande capacidade do aprendente para apreender a língua emes 
tudo, mas antes "pobreza de expressão na segunda língua (isto é, exa
gerada concentração em formas de elevada frequência e uma propensão 
para o circunlóquio de formas difíceis)" (Weinreich, p. 63). Por isso 
o analista de erros tem que ser uma pessoa permanentemente atenta. 

Uma análise de erros bem elaborada, com dados colhidos num leque de a-
lunos realmente representativos de um nível de aprendizagem ou de uma 
mesma proveniência linguística, acompanhada de uma adequada categori
zação em solidas bases linguísticas e um tratamento estatístico sofis 
ticado revelará, com certeza, áreas especiais de dificuldade, assim se 
dispensando o recurso mais arriscado à análise contrastiva prognosti
ca. "Logo que essa informação fosse conseguida, a AC poderia ser diri 
gida precisamente a essas áreas de dificuldade e poderia fornecer in
formações sobre aquilo que motivou os erros" (Chau:126). Nesta pers
pectiva "parece mais sensato fazer dos erros o ponto de partida para 
a analise contrastiva e não apenas um meio de verificar previsões hi 
potéticas ... A análise contrastiva deve ser realizada para fornecer 
explicações linguísticas para os erros já conhecidos" (Wilkins 1972: 
202). 
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Isto, em meu entender, não diminui em nada a importância da AC. Pelo 
contrário, ao ser apontada como meio insubstituível para a explicação 
de determinado tipo de erros, é-lhe dada uma utilidade pedagogicamen
te pragmática, É evidente que os mais exacerbados contrastivistas não 
se contentam com o papel explicativo assim atribuído â AC e alegarão 
que a AC prognóstica tem a vantagem adicional de, ao prever erros po
tenciais, estar a fornecer indicações que poderão conduzirâprevenção 
dos mesmos. Este será, obviamente, um argumento de peso. De facto, se 
ja tem sido dito que ainda não foi provado que os erros sejam preju
diciais ao aprendente, como já citei anteriormente (ver p.19), será 
absolutamente impossível demonstrar que os erros lhe são mais benéfi
cos do que a utilização correcta da língua estrangeira. Mas aprender 
uma língua sem se cometerem erros - mesmo que se trate da criança aa-
prender a sua primeira língua - ê, por enquanto, pura utopia. Os er
ros existiram sempre e existirão sempre. E, como já referi, em mais 
que um lugar, a AE também pode prever muitos dos erros que venham a 
ser potencialmente produzidos por gerações vindouras de aprendentes. 

Por isso se pode considerar que a análise contrastiva prognostica co
mo tendo pouco a revelar em relação ao que se passa na aprendizagem de 
algumas línguas. Por exemplo, a longa tradição de ensino/aprendizagem 
da língua inglesa nos países europeus - incluindo Portugal, natural
mente - produziu incalculáveis volumes de material e experiência capa 
zes de proporcionarem indicações muito precisas sobre as dificuldades 
sentidas e as que virão a ser sentidas pelos falantes das línguas eu
ropeias empenhados na aprendizagem do inglês. Aqui, há que dizê-lo 
francamente, a AC a priori pouco ou nada terá a revelar. Os dados es
tão â disposição dos investigadores por toda a parte. Não deve haver 
mais erros a prever; já todos aconteceram. 0 que resta fazer é proce-
der-se ã sua criteriosa análise para se tirarem as conclusões daí de
correntes. Nessa análise tem papel de relevo a AC, todavia na sua mo
dalidade diagnostica, a meu ver, a mais útil das duas modalidades da 
análise contrastiva. 
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Já ê mais admissível, por exemplo, que uma análise contrástiva das lín 
guas inglesa e portuguesa possa ter grande utilidade prognostica para 
o caso de a nossa língua vir a ser ensinada em grande escala nos paí
ses anglófonos. A experiência, neste aspecto, parece-me ser ainda bas 
tante limitada e, por isso, não há ainda suficiente experiência nem su 
ficientes dados que indiquem, com alguma precisão, as áreas de difi
culdade sentidas pelos ingleses ao aprenderem português. Os dados de 
uma análise contrastiva poderiam, neste domínio específico, oferecer 
grandes vantagens. 

Em resumo, diria que se a AE pode servir de "importante fonte para cor 
roboração das análises contrastivas no que respeita às suas pretensões 
quanto ã previsão de erros" (Richards 1974:viii), como defendem os con 
trastivistas e, aliás, aceitável nos casos em que a AC a priori se jus 
tifique, por maioria de razão, se deve encarar a análise contrastiva 
como um instrumento valioso para os erros atribuídos à interferência 
da língua materna dos aprendentes. Não é possível proceder-se a uma 
AE satisfatória sem o recurso frequente â comparação entre aquilo que 
os aprendentes produzem na língua estrangeira e a sua língua materna, 
mormente quando ê sabido que os erros por transferência negativa são 
os que constituem o grupo mais numeroso no conjunto total dos erros. 
Não pode, pois, haver lugar para a posição radical de que ê "decidida 
mente preferível pô-la [à AC] definitivamente de parte e escolher a 
via da AE, por garantir uma mais vasta cobertura dos erros e não se 
correr o risco da não confirmação das previsões" (Sah 1981:105) .Emvez 
disso, ê mais racional concordar-se com Yarmohammadi: "... a análise 
contrastiva ê um instrumento importante para diagnosticar potenciais 
dificuldades de aprendizagem. A análise de erros ê crucial para traçar 
o mapa da área total de problemas de aprendizagem e para quantificar 
o grau de dificuldade de cada problema" (1973:368). 

Por isso, "elas [a AC e a AE] são dois campos de pesquisa adentro de 
uma vasta entidade, a investigação dos problemas das estratégias de a-
prendizagem. A ênfase principal deve ser colocada no todo da linguagem 
do aprendente; a análise contrastiva e a análise de erros correlacio-
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nam-se mutuamente adentro deste esquema (não podem ser separadas); e-
las devem, além disso, ser correlacionadas com os princípios gerais 
das redes comunicativas" (Sajaavara:45). 
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[̂  NOTAS 

- Lado divide a obra referida em seis capítulos, a maior parte dos quais 
com exemplificações sobre o modo de se proceder â AC: How to Compare 
Two Sound Systems (capítulo 2), How to Compare Two Grammatical Structu 
res (capítulo 3), How to Compare Two Vocabulary Systems (capítulo 4), 
How to Compare Two Writing Systems (capítulo 5), e How to Compare Two 
Cultures (capítulo 6). 

2 - 0 sublinhado é meu. 

3 - Coméhio publicou mais de 140 obras (cf. Gomes:28). 

- Ë curioso notar-se que, tanto no Prefácio como no Capítulo l, Lado uti 
liza exclusivamente a palavra 'student' e não 'learner'. Creio que is
so não ê um produto do acaso, mas sim uma consequência da preocupação 
do Autor com o ensino das línguas estrangeiras no sistema escolar. A-
liãs, se passarmos os olhos pelas suas publicações, depressa se conclui 
rã que essa preocupação comandou todo o seu trabalho de investigação: 
"Annotated Bibliography For Teachers of English as a Foreign Language' 
(1955); "A Comparison of the Sound Systems of English and Spanish" 
(1956); "English Pronunciation (Intensive Course in English)" ( 1958 ); 
"Language Testing: the construction and use of foreign language tests" 
(1961); "Language Teaching: a scientific approach" (1964). 

- Em Portugal deram-se os primeiros passos num projecto de analise con-
trastiva entre as línguas portuguesa e inglesa, abrangendo a fonologia, 
o léxico e a sintaxe. Sob a orientação do Dr. Carl James, os G. E. L. 
(Grupos de Estudos Linguísticos), integrando professores do ensino se
cundário e do ensino superior, parecem ter produzido algum material de 
interesse. Por motivos que desconheço, provavelmente por razões de or
dem burocrática, os resultados do trabalho efectuado não foram ainda 
tornados públicos. 
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- Wilkins considera que, embora se tenha escrito muito sobre a 'dificul
dade contrastiva', a maior parte dos escritos fica-se pelo nível da des 
crição, havendo muito pouca discussão sobre o modo como a nossa compre 
ensão de dificuldades contrastivas especiais influencia o pormenor da 
concepção de cursos e programas" (1976:6). 

- "Ë demasiado simplista dizer-se que as diferenças causam erros e as se 
melhanças não. ... não hã nenhum processo de se obter a certeza sobre 
a maneira como ele [o aprendente] reage ..." 

8 - Também Anna U. Chamot chega â mesma conclusão após ter analisado o pro 
cesso de aprendizagem seguido por um rapazinho de 10 anos, que, falan
do já francês e espanhol, foi com aquela idade viver para os Estados 
Unidos da America. Relativamente â fonologia, a Autora notou que "os 
reais problemas consonanticos revelaram que a análise contrastiva foi 
mais útil na explicação dos erros do que na sua previsão" (p. 243). 

9 - Cf. Tran-Thi-Chau, p. 120. 

10 - Norrish tece considerações interessantes acerca não so da inevitabili
dade como também da utilidade dos erros (cf. pp. 113-114). 

11 - J. C. Richards escreve a propósito da utilidade da AE: "Estudando-seos 
erros intralinguais e desenvolvimentais dentro do esquema de uma teo
ria de aprendizagem de uma segunda língua, e através da análise dos ca 
sos típicos de ensino de que eles [os erros] são derivados, pode ser 
possível descobrir-se uma via para o procedimento didáctico que leve em 
consideração a estratégia do aluno para aprender uma segunda língua" 
(1971:206). 

E Mohsen Ghadessy diz: "os erros cometidos por uma pessoa ao aprender 
uma língua estrangeira são ... significativos porque indicam o modo sis 
temático pelo qual uma língua estrangeira é adquirida" (1980:96). 
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- No mesmo sentido se pronuncia C. Rojas ao declarar que a AE "nos assi
nala ... as zonas em que o ensino deve ser adaptado e reforçado" Cp. 
63). 

- "Paralelas e muitas vezes sobrepostas à análise contrastiva são as in
vestigações experimentais de erros sistemáticos cometidos de forma per 
sistente na língua alvo pelos falantes de um sistema fonológico dife
rente" CSoudek:126). 

- Homogeneidade deve ser entendida aqui mais como referindo-se â mesma 
língua materna e idade media dos alunos do que ao mesmo grau de conhe
cimentos na L2. 

- Ainda a propósito dos objectivos da AE, Graham Howels considera que "a 
análise de erros investiga os problemas causados pelas dificuldades 1-
nerentes â língua que está a ser estudada, enquanto que a análise con
trastiva estuda as dificuldades causadas pelas diferenças de estrutura 
entre uma e outra língua, tentando prever onde os erros ocorrerão" Cp. 
249). 

E muito discutível esta opinião no que respeita ã restrição atribuída 
por Howels ao alcance da análise de erros. Em minha opinião, esta ocu-
pa-se de todos os tipos de erros, independentemente das suas causas. 
Não está de modo nenhum vedado â análise de erros o estudo das faltas 
motivadas pela interferência da língua materna dos aprendentes, embora 
esse estudo possa, igualmente, ser realizado pela AC, ou pela análise 
contrastiva diagnostica posta ao serviço da AE. 

- McKeating considera algumas fases intermédias, sem, contudo, afectarem 
a sequência das três fases principais: "(i) reconhecimento, (ii) inter 
pretação, (iiij reconstrução, (iv) classificação, (v) explicação" (cf. 
p. 218). 

- Quando não houver indicação em contrário, todos os erros utilizados pa 
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ra exemplificação constam do corpus que serve de base ao trabalho pre
sente . 

- As correcções propostas incidem, exclusivamente,sobre o ponto de erro 
em consideração. Por isso, outros aspectos da frase são deixados in
tactos, como, por exemplo, o emprego de want, que deixa, com certeza, 
dúvidas sobre a sua propriedade. 

- Hans Rossipal confirma este ponto de vista quando escreve que "ao ob
jectivo final da análise de erros pertence antes de tudo a avaliação, 
sob a perspectiva da pedagogia da língua, a "terapêutica dos erros ". 
Esta consiste de duas zonas principais: a programação didáctica em que 
se constrói um curso com a matéria e objectivos graduados de acordo com 
as prioridades e a lógica e a construção directa e pedagógica de exer
cícios. Para se obterem exercícios adequados, também se tem em conta a 
frequência dos erros e o grau de distorção da mensagem junto do recep
tor" (p. 61). 

- Têm sido atribuídas duas pretensões â AC: a pretensão forte (' strong 
claim ') ou prognostica, que reivindica poder de previsão dos erros a 
partir do estudo contrastivo dos sistemas das duas línguas; e a preten 
são fraca (' weak claim ') ou diagnostica, que procura explicar os er
ros pela comparação das frases erróneas produzidas com as formas cor
respondentes na língua materna. Os termos 'strong claim' e 'weak claim' 
foram propostos por R. Wardhaugh (1970) e os de 'AC a priori* e 'AC a 
posteriori* por H. Gradman (1971). 

- Elucidativa sobre esta polémica é a passagem seguinte: "Embora tenha si 
do acentuado por alguns linguistas (por exemplo, Hamp 1968, Stockwell 
1968, James 1971) que crêem que a AC e a AE não podem ser encaradas co 
mo alternativas, que elas são realmente variedades prognostica e diag
nostica da AC, o que de facto tem sido demonstrado é que a AC éuma sub 
componente da AE e não que a AE é uma variante da AC. Se o único papel 
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da AC é fornecer, a posteriori, a explicação dos erros, como os expoen 
tes da AE desejariam que acreditássemos, então ela não é" mais do que um 
apêndice explicativo da AE, e, nesse aspecto, um apêndice ad hoc, vis
to que se espera que ela explique, se puder, os erros residuais que so 
brem de outras explicações" (Sah 1981:101). 

- Uma curiosa posição sobre a relação entre erros, produção correcta e 
qualidade de ensino pode colher-se na passagem seguinte:" ... se os er
ros ocorrem muito raramente, o professor poderá ser levado a suspeitar 
que os alunos estão a ser exercitados dentro de limites demasiadamente 
estreitos de vocabulário e estruturas e que não estão a fazer o uso da 
língua já aprendida e em quantidade suficientemente vasta de assuntos, 
situações e experiências - estão a ser sub-ensinados" (Gurrey: 192). Os 
erros significarão, de acordo com esta teoria, que o ensino está a ser 
conduzido ao ritmo desejável e abrangendo o volume de matéria adequada 
A correcção não é mais do que o reflexo da indesejável estratégia do 
professor que concentra o ensino e a exercitação em matéria reduzida. 



CAPÍTULO 

3 
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3 • ̂ QÍli§§_dos_erros_d£ corpus 

3.1 Sobre o coipus 

3.1.1 Fontes 

Todo o material reunido no corpus foi colhido em 84 provas escritas, 
produzidas por estudantes do 42 ano de Inglês da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, no ano lectivo de 1981-82. As provas foram 
prestadas em três momentos diferentes: a) num teste de frequência, por 
25 alunos, em 2 de Junho; b) em 7 do mesmo mês, por outros 35 alunos, 
também num teste de frequência; e c) num exame final de 2S época, em 
6 de Outubro, por 24 alunos, alguns dos quais tendo feito o teste re
ferido em b). 

Os enunciados dos pontos foram elaborados pelos professores de Inglês 
na linha do que é habitual fazerem, sem qualquer preocupação de virem 
a servir de base ao presente estudo. Tal circunstância, encaradaâluz 
da investigação que me propus levar a cabo, pode representar vantagens 
e desvantagens. Apresenta vantagens enquanto permite que, através da 
análise dos erros cometidos, se fique com uma ideia sobre a qualidade 
do inglês que é praticado pelos estudantes finalistas de Letras em si 
tuações típicas de avaliação, condicionados apenas pelas estratégias 
de avaliação julgadas adequadas pelos professores respectivos. Por is 
so se pode dizer que os erros cometidos pelos estudantes são erros 'au 
tênticos', ocorridos ao serviço das suas estratégias comunicativas da 
ocasião. Esta é, a meu ver, a grande vantagem, porque, dentro da pre-
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ocupação didáctica que preside ao meu estudo, uma análise da situação 
natural ê indiscutivelmente melhor do que a análise de uma situação 
provocada. 

As desvantagens deste tipo de fontes - para o analista de erros - con 
sistem na impossibilidade de, através de solicitações especialmente 
preparadas para os enunciados dos pontos, obter ou não a confirmação 
de hipóteses adiantadas, por si ou por outros, bem como o reforço de 
dados anteriormente obtidos, mas carecendo de confirmação directa. 

0 volume de material escrito utilizado para levantamento dos erros, 
mercê de cálculos que não poderão ser considerados exactos, ronda 550 
folhas de 35 linhas, manuscritas, contendo entre 105.000 e 110.000 pa 
lavras. 

Os três pontos apresentados aos alunos divergiam tanto na sua nature
za como na sua extensão. O que foi realizado em 7/6/82 - e que forne
ceu as fontes que, no corpus, são numeradas de 1 a 35 - consistia de 
uma composição livre sobre um tema dado ou, em alternativa, o comenta 
rio de uma obra lida por indicação da professora. Dos alunos que pro
duziram este primeiro grupo de fontes para o corpus, seis apresenta
ram um ensaio mais extenso, elaborado como trabalho de casa sobre uma 
das obras lidas. 

0 segundo lote de fontes - numeradas de 36 a 60 - é o menos volumoso. 
0 ponto que o motivou era constituído por três partes: na primeira,ha 
via um texto para compreensão, sobre cujo conteúdo os alunos tinham 
que responder a duas perguntas de desenvolvimento; na segunda parte, 
os alunos poderiam escolher um de dois temas dados para sobre ele es
creverem uma composição com a extensão de uma página e meia a duas pá 
ginas; a terceira parte era um texto em português sobre a vida de Ma
dame Curie, que os alunos deveriam traduzir para inglês. Esta última 
parte do ponto teve como resultado uma grande quantidade de erros co
muns a vários dos alunos. 

0 terceiro grupo de fontes - numeradas no corpus de 61 a 84 - resul-
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tou de um ponto variado e longo. Incluía uma parte que requeria dos a -
lunos a transcrição fonética (pelo alfabeto fonético internacional) de 
algumas frases dadas para o efeito, uma representação gráfica de fra
ses (árvores sintagmáticas) - dois aspectos que não forneceram mate
rial relevante para o meu estudo -, uma composição sobre um tema de 
linguística inglesa, um questionário dirigido â compreensão e análise 
linguística de textos e uma secção designada de 'error analysis'. Nes 
ta parte os estudantes eram solicitados a corrigirem frases elabora
das pelos professores de maneira intencionalmente errada, contendo er
ros daqueles que, mais frequentemente, ocorrem entre os estudantes, e 
a tradução para inglês de frases portuguesas supostamente conducen
tes a erros da mesma natureza. Tal qual como aconteceu em relaçãoàúl 
tima parte do segundo ponto descrito, também a parte final deste últi 
mo provocou um elevado numero de erros, cometidos por alunos diferen
tes, em relação a uma mesma estrutura. 

3.1.2 Organização 

Os erros coligidos foram aqueles que os professores - todos falantes 
nativos de língua inglesa - assinalaram ao corrigirem os pontos fei
tos pelos seus respectivos alunos. Só por lapso, desatenção momentâ
nea, ou qualquer outro factor ocorrido durante a leitura das provas, 
é que ficaram por assinalar quaisquer outros erros que tenham sido co 
metidos. Sempre que localizei alguns desses erros, comuniquei-os aos 
professores e solicitei a sua opinião antes de os fazer figurar nas 
listas respectivas. 

Em relação a muitos dos erros encontrados, foi difícil marcar uma fron 
teira clara entre aquilo a que Corder chamou 'errors' e 'mistakes'. 
Por essa razão todas as contravenções âs regras foram consideradas er
ros. No entanto, nos casos em que o carácter de lapso se revelou evi
dente, assinalei esse facto no decurso dos comentários desenvolvidos 
a propósito da análise de cada grupo de erros. 
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Na primeira fase de levantamento dos erros, estes foram agrupados em 
categorias muito gerais: estruturas da frase, erros lexicais, erros 
gramaticais, erros na composição de palavras, erros de fonética (revê 
lados através da forma como as palavras foram grafadas), erros orto
gráficos. Aquelas frases que apresentavem uma grande complexidade de 
desvios e cujo sentido se revelou difícil de compreender foram reuni
das num grupo a que chamei de erros complexos. 

Muitas vezes, uma mesma frase continha vários erros, o que a candida
tava a figurar em várias categorias. Foi esse o destino dado a tais 
frases. A seguinte é disso um exemplo: 

* Those kind of little informations we only can joint them at the 
end of the novel. 

Esta frase figura na parte de erros dedicada ao léxico (escolha lexi
cal errada de joint), na lista de erros com os demonstrativos (devido 
â falta de concordância em número entre those e kind), em Substantivos 
{número), devido â forma de plural atribuída a informations e na lis
ta de erros por uso redundante dos pronomes pessoais (devido à inclu
são abusiva de them). 

Em outros casos, é uma mesma palavra que, mercê das distorções que a 
afectam, figura em categorias diferentes de erros. Houve vários alu
nos, por exemplo, que escreveram a palavra hobbys. Tal palavra foi re 
gistada como erro de ortografia na secção respectiva e na da formação 
do plural dos substantivos por revelar dois erros de natureza diver
sa: a ignorância de uma regra morfológica (formação do plural dos no
mes terminados em -y) e uma regra ortográfica (a sequência -ys prece
dida de consoante). 

0 processo acabado de referir não foi aplicado a outros casos que, â 
primeira vista, têm muito de semelhante. Refiro-me, a título ilustra
tivo, a erros do género de played e payed, onde, ao que julgo, se de
tecta apenas ignorância dos autores relativamente â irregularidade com 
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que alguns verbos formam o past tense e past participle. Ao considera 
rem os dois verbos como regulares, os alunos utilizaram bem a regra 
geral. Por isso os erros não foram registados como erros ortográficos. 

A maior parte das categorias de grande abrangência referidas (as cate 
gorias gerais) foi sub-dividida em sub-categorias mais específicas, im 
postas tanto pela necessidade de uma mais criteriosa categorização dos 
diversos erros como também pelas vantagens metodológicas daí dérivan
tes para o trabalho de analise. Os erros de léxico, por exemplo, não 
poderiam ser todos tratados da mesma maneira. Por isso foram sub-divi 
didos em falsos cognatos, acrónimos, nomes próprios, escolha lexical 
errada, termos inexistentes em inglês (neologismos), polissemia diver 
gente. Mais uma vez presidiu a esta distribuição uma preocupação de or 
dem didáctica, mais do que qualquer outro critério. Por essa razão tam 
bém foram organizados grupos mais reduzidos de erros, envolvendo de
terminados tipos de palavras que a experiência docente me tem revela
do estarem mais sujeitas a provocarem erros entre os estudantes portu 
gueses. Por isso surgem no corpus grupos de erros encimados por design 
nações do género de all/whole/every thing/everyone e make/do, em que se 
reúnem grupos de palavras frequentemente confundidas pelos estudantes. 
0 isolamento destes tipos de erros permite avaliar-se com mais facili 
dade o seu grau de incidência e torna a actuação pedagógica mais fa
cilmente orientável. 

3.1.3 Identificação dos erros 

Suponho ser uma preocupação comum a todos aqueles que alguma vez se 
debruçaram sobre a compilação de erros, apresenta-los sem ambiguida
des em frases transcritas da produção dos alunos tão curtas quanto pos 
sível. Tive alguma dificuldade em conciliar estas duas conveniências 
e, não obstante todo o cuidado posto nessa tarefa, tenho que admitir 
haver casos em que o meu objectivo não terá sido atingido. Espero, no 
entanto, que a acção conjunta da designação dada â categoria de que o 
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erro faz parte, os sublinhados ou outras indicações gráficas (como o 
travessão, por exemplo, para assinalar o lugar de uma omissão) e as 
correcções fornecidas entre parênteses recto (apenas nos casos de maior 
ambiguidade) ajude o leitor a identificar o erro devidamente. 

Miitas frases contêm vários erros, mas, como é óbvio, numa determina
da categoria, só os erros que se enquadram no seu âmbito devem ser to 
mados em consideração. A necessidade de apresentar os erros num míni
mo clarificador do contexto em que surgiram determinaram tal atitude 
e que os outros erros fossem mantidos e não corrigidos. 

3.1.4 Indicações sobre a interferência da LI 

Logo que iniciei o trabalho de análise, comecei a notar o elevado nú
mero de erros interlinguais que os alunos tinham cometido. Por essa 
razão, há uma coluna dedicada â interferência para, através de um x 
serem assinalados os casos em que tal fenómeno foi a causa dos erros. 

Como já disse anteriormente, apenas aqueles casos que me não deixaram 
dúvidas sobre a transferência da língua materna ê que são assinalados. 
Há muitos outros que apresentam indicações no mesmo sentido, mas fac
tores de diversa ordem colidem com essas indicações. Por essa razão o 
x não figura em tais exemplos, mas sim, um ou dois pontos de interro
gação conforme a probabilidade de interferência for maior ou menor. 

Esta prevenção tem por objectivo alertar o leitor motivado para este 
tipo de problemas que,eventualmente, depare com casos que, a seu ver, 
deveriam ter o sinal indicativo da interferência. Aliás a opinião do 
leitor pode mesmo ser fundamentada em elementos que me não ocorreram 
no momento das análises ou que, existindo de maneira clara, escaparam, 
porém, â minha observação. 
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3.1.5 Método seguido na análise 

0 presente capítulo, conforme se indica no respectivo título, é dedi
cado â analise concreta dos erros coligidos. 0 método seguido será o 
de abordar, num primeiro passo, a categoria geral, apresentando-se um 
balanço, tanto quanto possível quantificado das conclusões extraídas. 
A título exemplificativo, são analisados individualmente alguns doser 
ros mais típicos da categoria de erros em causa, tecendo-se considera 
ções sobre a sua natureza, as prováveis causas e, quando relevante, a 
sua importância no todo do corpus ou o seu significado nos domínios do 
processo de ensino/aprendizagem da língua inglesa em Portugal. 

Este mesmo método será seguido em relação as sub-categorias de erros. 

Como é compreensível, a análise tornar-se-ia extremamente monótona se 
todos os erros individuais fossem objecto de análise separada. Por is
so, especialmente nos grupos mais numerosos, muitos dos erros ficarão 
por tratar individualmente. No entanto, será feito todo o possível pa
ra que não escape ã análise referida nenhuma categoria de erros que se 
revele de interesse. 

Quando são extraídos do corpus, para análise, os erros são sempre re
ferenciados a fonte de onde provêm através do número que os segue en
tre parênteses. Em alguns casos podem aparecer outros elementos de re 
ferência que requerem algum esclarecimento. Por exemplo, em 

* I've always dreamed with the pleasure ... (with//of - 1), 

os ele
mentos entre parênteses significam que este erro de substituição de 
preposições se encontra no grupo que reúne todos os casos em que of 
foi substituído por with e foi cometido pela aluna que escreveu a pro 
va que forneceu a fonte n2 1. 

Quando ao numero designativo da fonte se segue uma letra (e.g. 10 a), 
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tal significa que na fonte respectiva há, pelo menos, dois erros per
tencentes ã mesma categoria ou sub-categoria. Esta nota aplica-seato 
do o corpus e aos números inscritos na coluna das fontes, do lado es
querdo da página. 

3.1.6 Percentagens 

Nos casos em que são apresentadas percentagens, estas são arredonda
das para a décima mais próxima. Por exemplo, 2,67857141 é arredonda
da para 2,7% e 10,119047% para 10,1%. Em consequência de tais arredon 
damentos, acontece, por vezes, que a soma total das percentagens de um 
determinado grupo de erros fica aquém (e.g. 99,9%) ou além (e.g. 
100,1%) dos 100%. 

2 A análise dos erros 

3.2.1 Estrutura da frase 

As 195 frases reunidas sob este título têm como característica comum 
qualquer forma de anomalia 'física' que as separa das frases alvo que 
os estudantes deveriam ter produzido no caso de terem respeitado as re 
gras que condicionam a construção das frases na língua inglesa. Tanto 
a ordem errada por que os elementos/palavras surgem distribuídos pe
las frases, como a omissão de elementos indispensáveis, como, ainda, 
o emprego redundante de outras, testemunham o comando deficiente da L2. 

A distribuição dos diversos erros pelas quatro sub-categorias que in
tegram a categoria Estrutura da frase pode parecer, em alguns casos, 
pelo menos, um tanto arbitrária. Tomemos uma dessas frases para exem
plificar o que pretendo dizer. 

(1) - * About five millions years ago appeared the Australopithecus 
[25] 
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Esta frase integra a sub-categoria Ordem dos elementos na frase, po
dendo perguntar-se porque razão não figura sob Omissão de palavras,uma 
vez que a correcção - no tocante exclusivamente â estrutura da frase -
se poderia obter pela introdução de there antes do verbo appeared (i. 
e. About five millions years ago there appeared the Australopithecus). 

A minha opção pautou-se pela comparação com a frase portuguesa, corres 
pondente (i.e. Ha cerca de cinco milhões de anos apareceu o Australo-
pitecus), cuja parte sublinhada corresponde, literalmente,à frase pro 
duzida em inglês. Por isso me pareceu mais plausível considerar que o 
erro foi motivado pela ordem dos elementos da frase portuguesa do que 
ã omissão de there. 

Optar por uma ou outra das explicações do erro é absolutamente cruci
al para a AE. Admitir que o erro tinha sido de omissão pura e simples 
seria partir do princípio de que a aluna que o cometeu se tinha movi
mentado exclusivamente dentro da L2, totalmente liberta da influência 
da sua língua materna. 0 cotejo da frase inglesa produzida com a por 
tuguesa equivalente - que se supõe ter estado presente no espírito da 
aluna no momento em que escreveu - parece afastar essa hipótese. 

Do que acaba de ser dito se pode inferir que, no acto de categorização 
do erro - e, afinal, em todas as fases da análise - o primeiro factor 
a ser tido em consideração foi aquilo que se supõe ter sido a estraté 
gia posta em prática pelos aprendentes. Nos casos em que essa estraté 
gia não é detectável, toma-se como referência a forma alvo que, sob o 
ponto de vista metodológico e da gramática inglesa, parece mais plau
sível para o caso. 

3.2.1.1 Ordem_dos elementos da frase 

Sob este título foram agrupadas 78 frases que apresentam anomalias 
no posicionamento de alguns dos seus elementos constituintes. Des-
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tas frases, 59 (75,6%) caracterizam-se pela interferência da LI. 
Tão elevada percentagem aponta para a grande vulnerabilidade da or
dem dos elementos à transferência negativa, como as proprias crí
ticas da AC e da teoria de interferência têm admitido. 

Por uma questão de método de analise, sub-dividi os 78 erros emgru 
pos mais pequenos, homogéneos sob o ponto de vista descritivo, o 
que torna mais fácil identificar-se cada um dos tipos de estrutura 
violada e qual o seu peso relativo dentro do conjunto mais geral. 
Como resultado, foram formados sete sub-grupos que serão analisa
dos a seguir. 

i) Separação do complemento directo do verbo respectivo 

Todas as frases desta sub-categoria apresentam anomalias na distri 
buição dos seus elementos constituintes pelo facto de reflectirem 
a ordem que as palavras têm nas correspondentes frases portuguesas. 
Basta atentar em algumas delas e nas respectivas traduções para se 
ver imediatamente que assim é: 

(1) - a) * if we'll have present both factors [79] 
(se tivermos presentes ambos os factores) 

b) * and had chose as lover Bill Haydon [8a] 
(e tinha escolhido como amante Bill Haydon) 

c) * finding strange her shy look [45] 
(achando estranho o seu ar tímido) 

Numa frase declarativa normal, em inglês, a ordem dos elementos o-
bedece a uma distribuição mais ou menos rígida: 

Sujeito (S)+ Verbo (V)+Complemento directo (CD)+ predicativo do CD 

We have both factors present 

ou 
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S + V + CD + Complemento circunstancial (CC) (e.g. She painted the 
door very well). 

Em português, podemos encontrar exactamente os mesmos padrões de 
frases, mas são mais frequentes os seguintes: 

S+V+predicativo do CD+CD (e.g. Temos presentes ambos os factores) 
ou 
S+V + CC+CD (e.g. Ela pintou bem a porta). 

Não hã dúvida de que foi destes modelos que os autores das frases 
transcritas partiram para as escreverem. Naturalmente que é prová
vel ter havido outros estudantes que decalcaram as frases que es
creveram em inglês pelo modelo alternativo português que equivale 
ao padrão inglês referido. Neste caso, porém, a produção saiu de a-
cordo com as regras da L2 e o erro não foi registado. 

Em relação a (1-c) há a registar um trajecto muito curioso. 0 erro 
foi produzido na tradução para a L2 de um texto dado em português, 
no qual a forma de saída a que o erro corresponde era "estranhando 
o seu ar tímido". Não tendo encontrado um verbo simples que cor
respondesse a forma portuguesa estranhando, a aluna resolveu a quês 
tão - e acertadamente - pela paráfrase finding strange (em portu
guês, achando estranho) . A manutenção das duas palavras em conjunto 
poderá, â primeira vista, parecer consequência do facto de terem 
sido invocadas para substituirem uma única palavra (i.e. estranhar) 
que devia surgir num lugar prê-determinado. Tal argumento não co
lhe, porém, visto que, nos dois outros exemplos, a separação do com 
plemento directo em relação ao verbo teve lugar sem que o factor re 
ferido a propósito de finding strange tenha funcionado. 
Sete dos erros deste grupo ocorreram precisamente com as mesmas pa 
lavras por terem como ponto de partida um texto para tradução a cum 
prir pelos alunos que forneceram as fontes entre 36 e 60, inclusi-
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vê. 0 facto de se tratar de uma tradução acentua, naturalmente, a 
tendência para a interferência da LI. Todos os restantes erros o-
correram em composições livres, não se podendo, portanto, atribuir 
ã presença física da língua materna a origem das anomalias. Mas não 
se pode negar que houve uma presença implícita, que, consciente ou 
inconscientemente, parece apontar para o facto de a produção dos a-
prendentes na língua estrangeira se desenrolar muito frequentemen
te, e em primeira fase, na LI e não directamente na L2, como tem 
sido a aspiração de muitos dos teóricos do ensino das línguas es
trangeiras. 

A tendência para a separação do complemento directo em relação ao 
verbo não é exclusiva da produção escrita, onde, obviamente, o tem 
po disponível para pensar sobre as melhores formas a empregar, i.e. 
para utilizar o 'monitor' (Krashen) ê maior. Na produção oral dos 
estudantes, na conservação, onde, em princípio, o dialogo exclusi
vamente conduzido na L2 poderá ser tomado como razão para o afasta 
mento da língua materna, ê frequente o mesmo tipo de erro. 

ii) Posição do adjectivo atributivo em relação ao nome 

Que o adjectivo atributivo deve sempre preceder o nome por si modi 
ficado ê uma das regras que, tradicionalmente, mais cedo ê transmi 
tida pelos professores de inglês aos seus alunos. A 'pressa' com 
que os professores assim procedem tem como razão a consciência de 
que se trata de um dos aspectos claramente contrastantes entre a 
língua materna dos alunos e a língua a ensinar. Na realidade, em 
português, a ordem mais frequentemente utilizada ê a que apresenta 
o nome em primeiro lugar, seguido, imediatamente, pelo adjectivo, 
embora a posição inversa possa ser uma alternativa ou, por vezes, 
mesmo conveniente. 

Em inglês, com a excepção dos poucos casos de N + Adj, há uma gran 
de rigidez a que os aprendentes dessa língua se devem habituar. Co-
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mo se prova pelos 11 erros reunidos nesta secção, os estudantes por 
tugueses, mercê da transferência da sua língua materna, estão mui
to sujeitos a desrespeitar a rigidez da gramática inglesa mesmo aos 
níveis mais adiantados da aprendizagem. 

Embora, no todo do corpus, o número dos erros deste tipo seja rela 
tivamente insignificante, ha um aspecto que me parece oportuno sa
lientar: é que, dos 11 erros cometidos, 8 ocorreram com adjectivos 
pré-modifiçados por advérbios. 

Por exemplo: 

(2) - a) * of a man fully developed [21] 

b) * The way so realistic he describes the situation [31] 

c) * The reality of a world completely destroied hurts to 
much [82] 

A circunstância acabada de salientar acentua ainda mais o carácter 
de interferência da LI. Na verdade, a possibilidade alternativa de 
o adjectivo preceder ou seguir o nome, atrás referida em relação ao 
português, não ê extensível aos casos em que o adjectivo é modifi
cado por um adverbio. Por exemplo, para se traduzir (2-a), não se 
poderia fazê-lo através de "um completamente desenvolvido homem" em 
vez de "um homem completamente desenvolvido". Por conseguinte, tam 
bém em português há situações que se caracterizam pela rigidez na 
ordem das palavras. Terá sido essa rigidez da língua materna que pe 
sou na ordem dos elementos dada pelos alunos às frases inglesas. 

Pouca justificação parece haver para os restantes erros: 

(3) - a) * The general Czech [19] 

b) * her clothes severe and poor [51] 

c) * pronoms relative [70b] 

Nestes casos, a ausência de adjuntos que pudessem ter desviado a a-
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tenção dos estudantes, deixa o campo das justificações limitado ex 
clusivamente â transferência da língua materna. Apenas relativamen 
te a (3-b), a circunstância de haver dois modificadores ou um even 
tuai erro de pontuação (a falta de vírgula antes e depois dos dois 
adjectivos, poderão servir de atenuante a um erro que choca, de fac 
to, em alunos finalistas da Faculdade. 

iii) Alteração da ordem directa (S + V) 

Os erros reunidos nesta alínea caracterizam-se pela inversão V + S 
sem que para isso haja qualquer motivação gramatical. Uma vez mais, 
tem de ser atribuída ã língua materna a culpa por estes erros. Re-
pare-se nos seguintes e na respectiva tradução: 

(4) - a) * to show what are the reasons that led people to ...[13] 
(para mostrar quais são as razões que levaram o povo a 

b) * About five millions years ago appeared the Australopite 
cus [25] 
(Há cerca de cinco milhões de anos apareceu o australo-
pitecus) 

c) * For most people is more important material and corporal 
life than ... [52] 
(Para a maioria das pessoas é" mais importante a vida ma 
terial e corporal do que ...) 

Em (3-a), para alem da interferência da LI, pode ter funcionado co
mo causa do erro um factor interno. A oração em que a inversão o-
correu ë iniciada por uma palavra 'wh'. Palavras como essa são, fre 
quentemente, pronomes ou advérbios interrogativos, que, em interro 
gativas directas, podem ditar a inversão verbo-sujeito (e.g. What 
is that?/Where is my umbrella?). Pela sua frequência, tais pergun
tas poderão ter automatizado nos alunos uma pratica exagerada da in 
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versão, de que ë reflexo, como reforço da interferência, o exemplo 
citado, que não é o único, como se pode ver na lista respectiva. 

A maioria dos restantes erros ocorreu em frases iniciadas por um 
complemento circunstancial como acontece em (4-b) e (4-c). Também 
aqui a interferência é acentuada por aquilo que se passa em portu
guês. Na nossa língua não seria muito normal dizer-se * Apareceu o 

australopiteous há cinco milhões de anos em vez de 0 australopite-
cus apareceu ... Tal indica que a ordem directa ê a forma mais na
tural quando a frase se inicia pelo sujeito. Todavia, quando no iní 
cio da oração há um complemento circunstancial, a inversão é um fe 
nómeno quase obrigatório, pelo que a ordem directa soaria como es
tranha (Ha cerca de cinco milhões de anos o australopitecus apare
ceu) . 

Pelo exame dos erros agora em consideração, parece-me possível a-
diantar-se que os alunos procederam â inversão em inglês nos casos 
em que ela seria aplicável em português. Por raciocínio inverso, po 
dera admitir-se aue parte das soluções 'gramaticais' que produzi
ram tenham resultado da coincidência na ordem dos elementos entre 
as duas línguas. 

iv) Emprego incorrecto do pró-forma sintáctico it 

De algum modo os erros reunidos sob esta designação poderiam ser 
considerados de inversão extemporânea, da natureza dos que forama-
nalisados em iii). Neste caso, porém, ao darem-se conta de que fal 
tava um sujeito antes do verbo, os alunos recorreram ao auxílio do 
sujeito 'vazio', que o pró-forma sintáctico it representa, embora 
noutras circunstâncias. Dessa estratégia resultaram frases como as 
que a seguir se transcrevem e que foram retiradas de entre as nove 
que constituem o grupo respectivo: 

(5) - a) * It occurs lots of times this sort of thoughts [7] 
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b) * It's very important the author's place [9] 

c) * It will exist a great growth in the number of people [66] 

0 que se nota neste tipo de erros é a influência, por um lado, das 
estruturas portuguesas que subjazeram, muito provavelmente, â ela
boração das frases que integram; por outro lado, da consciência dos 
alunos em relação ao que existiria vazio, se antes do verbo não fi
gurasse um sujeito expresso. Este recurso a it actua como uma es
pécie de compensação, pela inversão que vem logo a seguir e denun
cia uma preocupação claramente intralingual. Tal preocupação é, na 
turalmente, mais sentida quando entre o sujeito real e o verbo e-
xiste um predicativo do sujeito ou um complemento circunstancial, 
como acontece em (5-b) e (4-a), respectivamente. It desempenha as
sim uma espécie de sujeito antecipatorio (Quirk et ai. 1972:963). 

Ha casos em que o afastamento entre o sujeito e o verbo, hã pouco 
referido, não se verifica, como acontece com (5-c) e, ainda mais 
claramente, em: 

(6) - * but it comes the time when ... [83] 

Mas isso não chegou para que ambas as alunas tenham renunciado ã es 
tratégia usada pelos seus colegas, o que so pode ser justificado pe 
los dois factores acima referidos, actuando concomitantemente. 

v) Não inversão em orações iniciadas por only 

Os erros de que passaremos a falar a partir deste momento são mui
to vulgares entre os aprendentes portugueses e testemunham uma das 
áreas em que o ensino revela maior grau de insucesso. Como atribuo 
a causa destes erros ã intromissão da língua materna, devido ao con 
traste existente entre esta e a língua estrangeira, hã que reconhe 
cer a maior força da interferência em comparação com as estratégias 
docentes. Esta é a justificação para os seguintes erros: 



- 143 -

(7) - a) * and only at the end we understand a lot of things [6a] 

b) * Only in this way we can understand ... [50] 

c) * Only later on linguistics will be applicable [63] 

Dois falantes nativos de inglês, a quem mostrei erros do tipo de 
(7-a), descreveram-nos como erros de omissão dos operadores do I did 
does. Essa interpretação baseou-se, como ë evidente, na análise su 
perficial das frases escritas pelos alunos por a falta de conheci
mentos da língua portuguesa não permitir âs pessoas em causa prece 
derem de outra maneira. Todavia, quando lhes foram apresentados (7 
-b) e (7-c), em que foram empregados auxiliares modais, bem como 
outros criados artificialmente para ilustração desta modalidade de 
erros, concordaram que aquilo que efectivamente falhou nos alunos 
foi o sentido da inversão, sendo a omissão do operador, em princí
pio, uma consequência disso. 

Em relação a estes erros, encontrei dois aspectos interessantes. 
Primeiro, only foi o único adjunto negativo que os alunos utiliza
ram em posição inicial de frase. Nem rarely, nem never, por exem
plo, que são palavras usadas com relativa frequência, surgiram al
guma vez nessa posição, É de prever, no entanto, que, se os alunos 
tivessem usado tais palavras, se teriam comportado da mesma manei
ra como em relação a only. 0 segundo aspecto que notei foi que, em 
todas as 84 provas, não hã um único caso em que a regra de inver
são tenha sido correctamente empregada nem hã a registar qualquer 
utilização do operador do em tais circunstâncias. 

Suponho que esses dois aspectos são mais a consequência de uma fa
lha de ensino - devendo esta ser tomada no sentido de que este pon 
to gramatical não mereceu atenção especial por parte dos professo
res que os alunos encontraram ao longo do seu curso - do que de 
qualquer incapacidade dos alunos para a captação de uma construção 
que não oferece dificuldades particulares. E, como os erros demons 
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tram, os alunos precisam de vez em quando dessa construção para se 
exprimirem são formas inevitáveis, tenham ouvido ou lido elevado nií 
mero de frases começados por only em total concordância com as re
gras gramaticais que as condicionam. 

Este último aspecto, i.e. o contacto mais ou menos frequente com as 
formas correctas da L2 usadas em situações e contextos autênticos, 
sem que os alunos se apercebam da sua estrutura especial, embora as 
percebam perfeitamente, põe-nos uma questão muito curiosa nos do
mínios da teoria da didáctica das línguas. Será que os aprendentes 
sõ captam aquilo que lhes é ensinado ostensivamente? 

vi) Sequência relativa dos pré-modificadores de um nome 

A sequência relativa dos modificadores é um aspecto bastante com
plicado da língua inglesa a propósito do qual "os gramáticos estão 
longe de se encontrarem de acordo" (Quirk et ai. 1972:924). Os mes 
mos autores, porém, parecem estar absolutamente seguros quando a-
firmam que os adjectivos que indicam proveniência (de carácter geo 
gráfico) devem preceder imediatamente o nome que modificam. 

Não foi isso que fizeram os alunos que cometeram os seis erros que 
constituem este grupo ao tentarem traduzir para inglês "uma jovem 
polaca chamada Maria Skolodowska". As formas produzidas, com vari
antes mínimas, podem integrar-se no esquema seguinte: 

(8) - * a polish/Polish young girl/woman 

Neste tipo de erro não é possível encontrar-se qualquer prova de 
transferência da LI dos alunos. 

vii) Erros não sistematizáveis 

Os erros que constituem este grupo ocorreram, cada um deles, umaú*-
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nica vez. Por esse motivo o seu interesse para uma análise como a 
que vem sendo feita ê reduzido. Mas alguns deles são passíveis de 
pequenos comentários por conterem elementos generalizáveis. 
Consideremos, por exemplo, o seguinte: 
(9) - * and get some of the few left examples [73] 

A razão que terá levado o aluno a escrever left antes do nominal 
examples foi certamente a consciência da regra que determina que o 
adjectivo atributivo preceda o nome. Faltou-lhe, no entanto, saber 
que, quando esse adjectivo é um particípio passado, a regra não se 
aplica. Trata-se de um caso típico de erro induzido pelo ensino Ou 
de ultra-generalização de regras (Richards 1974). 

Outra curiosidade está presente em: 

(10) - * The noise that triffids with their stems did [64a] 

Não me parece possível encontrar outra explicação para esta End-
stellung a não ser a interferência de conhecimentos adquiridos em 
relação ã língua alemã no que respeita à construção de orações re
lativas. Tal hipótese ganha alguma consistência pelo facto de, a-
pós averiguações junto da secretaria da Faculdade, ter constatado 
que o aluno que escreveu a frase em causa frequentava a variante 
de Inglês e Alemão. 

O quadro que se segue resume o que foi averiguado quanto aos er
ros de ordem dos elementos da frase. 
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QUADRO I 

(Ordem dos elementos da frase) 

TIPO DE ERRO N2_de 
ocorrências % Interf. % 

A - Separação do CD em relação 
ao verbo 19 24,4 18 30,5 

B - Posição do adjectivo atri
butivo 12 15,4 12 20,3 

C - Alteração da ordem directa 9 11,5 9 15,3 

D - Pró-forma sintáctico it 8 10,3 8 13,6 

E - Não inversão com only 9 11,5 9 15,3 

F - Sequência dos pré-modifica-
dores 6 7,7 — — 

G - Erros não sistematizáveis 15 19,2 3 5,1 

TOTAIS 78 100,0 59 100,1 

Percentagem t( )tal de interfei "ência 75,6 

Nota: Os números que figuram na 35 coluna correspondem às percentagens de 
cada um dos tipos de erros em relação ao número total de erros o-
corridos. Do mesmo modo, os números da última coluna correspondem 
i percentagem de casos de interferência de cada tipo de erros em re 
lação ao total de interferências. Na quadrícula destacada está ins 
crita a percentagem de interferências em relação ao número total de 
erros desta categoria. 
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3.2.1.2 Frasesou elem^tos_de=f rases_decalcados=_em==estruturas 

do português 

Na sub-categoria de erros analisada em 3.2.1.1 foram incluídos a-
queles erros cuja correcção - no respeitante à ordem dos elementos 
na frase - poderia ser conseguida pelo simples re-ordenamento das 
palavras ou, simultaneamente, pela inserção de elementos gramati
cais que esse re-ordenamento determinasse (e.g. a introdução nas 
frases do operador ao em certos casos de inversão determinada pelo 
adjunto only). De uma maneira geral, os elementos fornecidos pelos 
alunos são suficientes para a elaboração da frase correcta, sem ne 
cessidade de profundas alterações. 

Os erros que constam da sub-categoria que agora vamos tratar não po 
dem ser corrigidos sem uma profunda transformação de formas ou subs 
tituição de palavras, ou ambas as coisas simultaneamente. Isso é 
devido à estratégia de comunicação de que os alunos lançaram mão: 
pedir emprestadas a língua materna as formas que julgaram adequa
das às necessidades comunnicativas do momento em que escreveram. 

Comecemos por um elemento bem elucidativo do que acabo de dizer: 

(1) - * Also necessary not to forget are the falses names [9] 

Esta frase corresponde ipsis verbis â frase portuguesa 'Também ne
cessário não esquecer são os nomes falsos". Se a quiséssemos tradu 
zir de forma adequada para inglês, de modo a dar expressão na L2 
àquilo que o aluno pretendia dizer, teríamos algo como False names 

mustn't be forgotten either ou One mustn't forget false names ei
ther. 

No entanto, qualquer das duas versões adiantadas está muito longe 
daquela que o aluno escreveu por decalcamento na frase portuguesa 
apontada acima. Restam-me mesmo muitas dúvidas sobre se o aluno se 
ria capaz de encontrar uma versão mais inglesa do que aquela que 
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produziu se lhe fosse chamada a atenção para o caracter agramati-
cal do seu enunciado. Esta duvida radica precisamente no facto de 
ser muito evidente o condicionamento que a língua materna exerceu 
sobre o aluno no tocante a expressão da ideia que ele tinha em men 
te. 

Outros erros ha» cuja correcção não carece de remodelação tão pro
funda, mas, de qualquer modo, é" acentuadamente marcada a presença 
das formas portuguesas. Por exemplo: 

(2) - a) * There is not a direct control over the family [10] 
(Não hã um controlo directo sobre a família) 

b) * We change so quickly of place [30b] 
(Nos mudamos tão depressa de lugar) 

c) * I made up my mind and bought him a ticket [12] 
(Eu decidi-me e comprei-lhe run bilhete) 

0 caracter facilitador ou dificultador da transferência da LI pode 
ser facilmente analisado a partir dos erros reproduzidos. Em (2-a) 
o aluno deixou-se nitidamente guiar pela forma apresentada na tra
dução. Isso valeu-lhe produzir uma forma que a professora rejeitou. 
Se, pelo contrário, tivesse seguido o modelo de outra alternativa 
portuguesa, perfeitamente possível (i.e. Não há nenhum controle di_ 
recto . . . ) , teria certamente produzido uma forma correcta, a não 
ser que incorresse no erro de empregar a dupla negativa (* There 
isn't no . . . ) , o que não é muito frequente a este nível (ver p.288 
ss.). A simples opção pela primeira ou pela segunda das formas po
de traduzir-se em transferência negativa ou transferência positiva, 
respectivamente. Por isso se torna muito discutível atribuir ã ge
neralidade da transferência, isto é, desligada de qualquer situa
ção concreta, caracter facilitador ou dificultador. 

Em (2-b) o erro caracteriza-se por algo mais do que a simples alte 
ração da ordem gramatical das palavras. A presença da preposição 
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of reflecte o decalque no português mudar de e poderá ter contri
buído, conjuntamente com a ordem dos elementos na frase portuguesa, 
para a colocação incorrecta do advérbio. 

0 mais interessante dos três erros transcritos é (2-c). Foi coligi 
do de uma composição cuja autora se imaginava a comprar a um caute 
leiro um bilhete de lotaria. A tradução que fiz da frase produzida 
pela aluna é ambígua. Na realidade, comprei-lhe, tanto pode signi
ficar comprei a ele (I bought from him), como comprei para ele (a 
que corresponde a forma utilizada pela aluna). Sintacticamente, a 
frase está correcta; pragmaticamente, isto é, quanto ao significa
do que transmite dentro do contexto em que se encontra integrada, 
esta errada. 

Se a ambiguidade que foi referida a propósito da tradução portugue 
sa, tivesse correspondência na forma inglesa escrita pela estudan
te, competiria ao leitor decifrar o sentido. Como isso não aconte
ce, estamos em presença de um erro pragmático perfeitamente atri
buível à transferência da LI, semelhante aos casos descritos por J. 
Thomas (1983). 

De uma maneira geral, os erros que constituem o presente grupo são 
difíceis de reagrupar em conjuntos mais reduzidos mas caracteriza
dos por algo de comum para além do factor interferência. Apesar dis 
so - para se evitar a fastidiosa analise de cada uma das frases re
unidas - é possível elaborar alguns grupos pequenos, que, pelo in
teresse pedagógico que possam ter, passarei a tratar separadamente. 

a) Frases contendo o verbo concern 

Este verbo causa frequentes perturbações na produção dos alunos por 
tugueses dado que estes o utilizam em construções transferidas da 
língua materna. A isso se devem erros como: 

(3) - a) * On what concerns political power [34a] 
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b) * To what concerns the author's conclusions [53] 

c) * In what concerns the family [69b] 

Repare-se no facto de, em todas as frases transcritas - e em outras 
que constam do corpus -, o esquema ser sempre o mesmo: Prep+ Pron. 
Ind. + Verb + SN2« A variação relativamente â preposição utilizada 
prova que se trata de uma ãrea em que os alunos se sentem pouco se 
guros. Curiosamente, a construção portuguesa que parece estar sub
jacente ã que os alunos produziram reflecte, ela propria, interfe
rência do francês. Ë, no entanto, uma forma de crescente utiliza
ção no português dos nossos dias, sendo prova disso os erros de que 
estamos a tratar, na medida em que reflectem essa popularidade. Há 
um aspecto, porem, que nos deixa algumas interrogações. É que, em 
português, entre o verbo e o complemento ha uma preposição (e.g. No 
que concerne ã família), que nenhum dos alunos transferiu para as 
frases inglesas que escreveram. Porque procederam dessa maneira? 
Como veremos, ao tratar-se das preposições, a tendência ê para em
pregar abusivamente, em inglês, as preposições que se usam nas si
tuações correspondentes em português. Teremos, no caso concreto de 
concern influência do francês? 

b) Frases dependentes de verbos do género de want 

Superficialmente, não ha nenhuma diferença entre (a) They did not 
want us to go e (b) They did not tell us to go. Ambas as frases se 
caracterizam pela mesma distribuição dos elementos que as consti
tuem. Contudo, entre os aprendentes portugueses, são numerosos os 
erros cometidos nas construções com verbos do tipo de want, enquan 
to que praticamente inexistentes em frases com verbos do tipo usa
do em (b). Isso acontece porque hã uma grande diferença nas estru
turas profundas dos dois tipos de frases, que não aceitam o mesmo 
modelo de transformação. Se a frase (b) pode ser transformada em 
They did not tell us that we should go, mantendo o seu significado 
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inicial, a frase (a), se transformada da mesma maneira, resultaria 
agramatical, i.e. * They did not want us that we should go. Apli
cando este mesmo modelo de transformação às frases portuguesas cor 
respondentes, encontramos paralelismo com o que acaba de ser veri
ficado em relação ao inglês. Eles não nos disseram que (nós) devia 
mos partir ê perfeitamente gramatical, enquanto * Eles não quise
ram que nós devíamos partir ê de todo inaceitável. 

0 paralelismo entre as duas línguas acabado de apontar não e exten 
sível à tradução literal de (a) e (b). Se se pode dizer Eles não 
nos disseram que partíssemos/para partirmos, o mesmo não acontece 
com * Eles não nos quiseram que partíssemos/para partirmos. A for
ma correcta de traduzir (a) para português é Eles não quiseram que 
partíssemos onde é notória a ausência do pronome nos (correspondei} 
te ao inglês us). Por isso, quando têm que se exprimir em inglês, 
espontaneamente, ou por imperativo da tradução, como aconteceu aos 
24 alunos que forneceram as fontes de 61 a 84, surgem frequentes 
erros. So 4 desses alunos traduziram correctamente "Eu não quero 
que ninguém me interrompa ...". Dos restantes, dois deixaram a quês 
tão sem resposta, nove utilizaram uma estratégia de evitação de ris 
cos, preferindo uma forma isomorfica com o português (i.e. Ido not 
want to be interrupted/Eu não quero ser interrompido). Os restan
tes nove cometeram erros ao escreverem frases como: 

(4) - a) * I do not want that anybody interrupt me [63b] 

b) * I do not want that somebody interrupt me [66] 

Mas os erros que envolvem este tipo de construção não se limitaram 
ao verbo want. Outros verbos, tais como permit e expect provocaram 
o mesmo tipo de problemas, exemplificados nas frases seguintes: 

(5) - a) * Who permitted that the Russians came in the first place 
[19] 

b) * We can' t expect that scientists impose limitations [64d] 
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Há uma certa tradição, entre os professores portugueses mais expe
rimentados, de combate a erros desta natureza, especialmente em re
lação ao verbo want. Os livros de texto, como os livros de exercí
cios, de ha uns anos atrás, costumavam incluir, ostensivamente,fra 
ses exemplificativas ou solicitar a aplicação de tais construções. 
0 facto de os pontos passados na Faculdade incluirem esse mesmo ti 
po de solicitação testemunha a preocupação que os respectivos pro
fessores reconhecem em relação a um aspecto problemático, por con
trastante, da língua inglesa. Apesar desses esforços, parece que a 
tendência para o erro ê ainda muito resistente e a prova disso são 
os numerosos erros que os estudantes cometeram, não obstante a so
licitação explícita ocorrida numa parte do ponto, chamada de 'er
ror analysis', os dever alertar para dificuldades tradicionais. 

c) 0 emprego do partieípio presente 

Já anteriormente (p.lll) foi sublinhada a tendência revelada por ai 
guns alunos para utilizarem o partieípio presente em orações que 
deveriam iniciar-se por uma conjunção subordinativa. Mais uma vez 
é posta em destaque a maior liberdade oferecida pela língua portu
guesa quanto â escolha entre alternativas equivalentes, quando, pç 
lo lado da língua inglesa, se encontra uma maior rigidez que elimi 
na a possibilidade de alternativas. 

É assim que é tão aceitável Sendo este um livro de ficção, tem um 
significado profundo como Embora este livro seja de ficção, tem um 
significado profundo. 0 sucesso ou insucesso do aluno em relação ã 
frase inglesa que se propõe escrever depende da escolha que faz. 
Quando o aluno escreveu: 

(6) - * This book being a fictional one has a deep sense [18a] 

apresenta-se-nos como óbvio que ele escolheu para base da sua pro
dução, como modelo, a alternativa pior, isto ë, a primeira que a-
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présentants acima. Se tivesse escolhido a segunda, teria escrito 
algo no género de Although this is a fiction book ..., e nós não 
teríamos oportunidade de registar esta frase no corpus por estar 
correcta. Do mesmo modo teriam sido evitados outros erros cometi
dos, tais como: 

(7) - a) * John W.giving us the example of the plane's deflagra
tion ... tries to show ... [18c] 

b) * Not always agreeing with C. Sagan's explanations ... I 
have to admit that he is coherent [22] 

Os erros desta natureza que constam do corpus parecem apontar para 
o facto de este tipo de construção com o partieípio presente tender 
a ocorrer em substituição de conjunções concessivas e temporais. 

d) Frases do tipo It is + (Adv.+) + Adj. + that ... 

Ao analisar os erros ocorridos na ordem dos elementos da frase, de
diquei uma alínea ao emprego correcto do pró-forma sintáctico it 
(ver p.141 sJ.Um dos exemplos nessa altura utilizados (* It's very 
important the author's place) revela o mesmo tipo de anomalia que 
se detecta nas frases seguintes: 

(8) - a) * It's very difficult that someone feels completely rea
lized [43a] 

b) * But it is necessary that since our childhood we have had 
a good education [43c] 

No entanto, há uma diferença entre aquele erro e estes dois. Naque 
le, a simples alteração da ordem das palavras, dispensaria it epro
porcionar ia uma frase correcta (i.e. The author's place is very im
portant) . Em (8) a correcção so poderá ser conseguida mediante con 
sideráveis alterações estruturais com implicações sintácticas (e.g. 
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It's very difficult for someone to feel completely realized). Os 
erros tiveram a sua origem nas expressões portuguesas S muito di
fícil que ... e Ê necessário que ..., onde a conjunção integrante, 
embora não obrigatória, esteve presente. 

Ë também frequente os estudantes portugueses produziram frases ini 
ciadas por It's impossible that ... (H impossível que ...) e It's 
important that ... (É importante que . . . ) . Todavia, erros destes 
não figuram no meu corpus. 

e) Nominalização de adjectivos 

Inspirando-se naquilo que é possível e corrente fazer-se em portu
guês, alguns alunos procederam à nominalização de adjectivos, re
sultando dessa atitude erros que, não sendo analisados numa pers
pectiva contrastiva, poderão ser incorrectamente interpretados ein 
correctamente explicados. 
Vejamos alguns desses erros: 

(9) - a) * Jim's story is the most important to give a solution to 
the case [30a] 

b) * Will was the chosen to leam and to drive a car [73b] 
c) * Wilson ... accuses him of being the responsible for the 

event [82b] 

A interpretação daquilo que o aluno pretendia transmitir -nos com 
(9a) poderia ser 'Jim's story is the most important story.../A his 
toria de Jim é a mais importante ...'. Mais provável, porém, é que 
ele quisesse dizer 'Jim's story is the most important thing .../A 
historia de Jim é o mais importante ...*. Em qualquer dos casos, 
houve omissão de uma palavra que, em português, não seria necessá
ria, bastando, para a substituir, variar o género do pronome demons 
trativo (i.e. ou usar 'a mais importante* ou 'o mais importante*). 



- 155 -

Em (9-b) e C9-c), passa-se um fenómeno em tudo semelhante, mas a-
qui a palavra omitida foi o pro-forma one , que deveria figurar an
tes dos adjectivos que os alunos nominalizaram. 

No fundo trata-se de erros de omissão, quando encarados exclusiva 
mente sob a perspectiva da L2. A maneira de corrigir as frases er
radas passa pela inserção de um elemento omitido. Se a questão for 
encarada com base nas estratégias comunicativas postas em prática 
pelos aprendentes - e esta perspectiva parece-me essencial e indis 
pensável para a explicação dos erros - a omissão terá que ser atri 
buída às razões acima apontadas e que não representam mais que a 
interferência da língua materna. 

f) Erros vários 

Entre aqueles erros que me não foi possível juntar a outros da mes 
ma natureza por serem de ocorrência única, há alguns que merecem 
destaque especial dado o interesse de que se revestem para o estu
do dos fenómenos de interferência e para testemunharem a importân
cia que a tradução desempenha dentro das estratégias dos alunos. 

Alguns destes erros já foram comentados na parte introdutória a. ca 
tegoria de que este grupo faz parte e outros têm sido utilizados ao 
longo deste trabalho para ilustrar diversos aspectos. Mas restam 
ainda alguns que são extremamente importantes como prova de que os 
estudantes não se deixam facilmente bloquear quando não possuem as 
formas adequadas a situação de comunicação. Para tal lançam mão da 
tradução literal daquilo que, em situações semelhantes, diriam em 
português. São disso exemplo: 

(10) - a) * Just now why not thinking to visit another planets [1] 
(Já agora porque não pensar em visitar outros planetas) 

b) * I personally think that many problems that couples ha
ve is because ... [15] 
(Eu pessoalmente penso que muitos dos problemas que os 
casais têm ê porque ...) 
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c) * But it happens that one afternoon Will went through a 
fence [65] 
(Mas acontece que uma tarde Will atravessou uma sebe) 

A sùnples comparação das frases nas duas línguas permite ver - se 
quão próximas elas se encontram umas das outras, mesmo quando a fra 
se portuguesa não prime pela correcção, como acontece com (10-b). 
Na verdade, poucos professores de português hesitariam em conside
rar errado o é porque de que a aluna partiu para escrever is becau
se (mesmo sem it, repare-se). Este facto põe em relevo a questão de 
as vezes, os erros na L2 serem originados por aquilo que na LI tam
bém são erros. 

0 quadro II resume as conclusões tiradas a partir da análise acaba 
da de fazer. 

QUADRO II 

(Decalque em estruturas portuguesas) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorrências % 

a) Verbo 
b) Verbo want e congéneres 
ç) Partieípio presente 
d) It + (Adv.+) Adj. + That 
e) Nominalização de adjectivos 
f) Miscelânia 

6 
12 
9 
2 
4 
23 

10,7 
21,4 
16,1 
3,6 
7,1 

41,1 

TOTAIS 56 100,0 

Nota: Este quadro não apresenta qualquer referência a percentagens de 
interferência porque, pela natureza dos erros analisados, a in
terferência é total (i.e. 100$). 
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3.2.1.3 Omissão de_galavras 

Na secção do corpus a que corresponde este ponto, foram reunidas as 
frases cujos erros resultaram da omissão de palavras que as deve
riam integrar por, pelo menos, duas razões: (a) por fazerem parte 
de elementos constituintes dessas frases (e.g. locuções conjuncio-
nais, 'phrasal verbs', etc.) ou (b) por a omissão impedir que o sen 
tido das orações se completasse (e.g. nomes, advérbios, etc.). 
Ao contrário dos erros tratados nos dois pontos anteriores, aqui a 
interferência tem uma incidência menor, embora ainda significativa 
(46,71). Há, no entanto, alguns casos interessantes. Por exemplo: 

(1) - a) * ... is the only possibility for saying that life is 
worth [42] 

b) * which haven't solution [46] 
c) * he didn't know to drive [64] 
d) * Once for all [72] 

Nenhum falante de português notaria algo de estranho se ouvisse a 
parte final de (1-a) traduzida para a sua língua: " ... a vida va
le a pena". Esta forma não precisa de qualquer complementação para 
que o seu sentido se torne claro. Através de um puro mecanismo de 
tradução, a aluna que escreveu a frase em inglês, apenas procurou 
encontrar no léxico inglês aquilo que pudesse traduzir a expressão 
portuguesa valer a pena. A solução surgiu através de to be worth..., 
mas a autora do erro não teve consciência da necessidade de comple 
mentação requerida pelo adjectivo worth na situação concreta em que 
foi utilizado. 
Os outros três casos transcritos são exemplos claros de interferon 
cia, facilmente apreensível através da versão portuguesa correspon 
dente: "que não têm solução" (1-b), "ele não sabia guiar" (1 - c ) , 
"Uma vez por todas" (1-d). A omissão das palavras necessárias em 



- 158 -

inglês foi ditada pela circunstancia de não terem correspondência 
em português. 

0 erro em (1-d) reveste-se de algum interesse. Once and for ali ê 
um caso típico daquilo a que se costuma chamar 'expressões idiomá
ticas' (idioms). Para a apreensão de tais expressões, a didáctica 
costuma aconselhar a sua memorização pura e simples. 0 aluno que co 
meteu o erro procedeu à memorização mas de forma incompleta, sem 
conseguir evitar o raciocínio e, ao fazê-lo com recurso ã LI, aca
bou por suprimir a palavra que lhe pareceu dispensável. 

Entre os restantes erros há alguns que revelam precisamente o con
trário do que acaba de ser apontado. Se os alunos se tivessem dei
xado influenciar pelas formas da língua materna, teriam grandes pro 
habilidades de êxito, E isso que se conclui a partir da observação 
dos seguintes exemplos: 

(2) - a) * while saying "whoa" as he was commanding a horse to stop 
[70] 

b) * it becomes intirely plausible such things happen [79] 

Se há algo que surpreenda nestas duas frases é precisamente a omis 
são de if (ou though), em (2-a), e de that, em (2-b), particular
mente quando se tem consciência do poder revelado pela interferên
cia da LI. Aquilo que a aluna queria exprimir no primeiro dos dois 
erros era "enquanto dizia "whoa" como se estivesse a mandar um ca
valo parar". Sem a conjunção sublinhada a frase portuguesa não fi
caria correcta. A não ser que se trate de um lapso, é difícil ex-
plicar-se por que razão o erro foi cometido. 

CXatro tanto se poderá dizer em relação a (2-b), uma vez que, na fra 
se portuguesa correspondente, o emprego da conjunção que ê indis
pensável ("torna-se inteiramente plausível que tais coisas aconte
çam") . Erros como estes demonstram o carácter imprevisível de que 
muitas vezes se revestem as estratégias postas em prática pelos a-
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prendentes. 

O quadro seguinte é o resumo da análise dos erros de omissão. 

QUADRO III 

(Omissão) 

TIPO DE ERRO N2 de 
ocorrênc ias % Interf. o 

0 

Conjunções 6 40,0 3 37,5 
Compl. do adjectivo 1 6,7 — — 
Nomes 2 13,3 2 25,0 
Pós-modificador else 1 6,7 — i 
Determinantes indefinidos 2 13,3 1 12,5 
'Phrasal verb' 1 6,7 1 12,5 
Advérbios 1 6,7 1 12,5 
Verbo 1 6,7 — — 

TOTAIS 15 100,1 8 100,0 

Percentagem total de interferênc ia 53,3 

3.2.1.4 Palavras_redundantes 

Qaalquer professor com alguma experiência de ensino da língua in
glesa a aprendentes portugueses, ao olhar para os erros reunidos 
nesta secção, não deixara de sentir que se encontra na presença de 
algo que lhe é muito familiar. Na realidade, alguns destes erros 
são relativamente frequentes e testemunham - alguns de maneira par 
ticularmente clara - a interferência da lingua materna. 
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A categoria gramatical que mais erros produziu foi a das conjunções, 
sendo de destacar a repetida ocorrência de * of course that... le-
videntemente/claro que . . . ) , um dos erros familiares referidos há 
pouco. Recordo-me de, muitas vezes, os alunos do liceu produzirem 
teimosamente esta forma depois de muita exercitação visando espe
cificamente a eliminação de tal erro. Enquanto se faziam os 'drills', 
ou se estava claramente a tratar de of course, os erros praticamen 
te não surgiam. Passado um bocado, na conversação mais descuidada, 
eles vinham imediatamente ao de cima. 

A sobrevivência de of course that entre os estudantes universitá
rios confirma que se trata de um aspecto particularmente resisten
te aos esforços de eliminação. São exemplos: 

(1) - a) * Of course that I would spend ... f3] 
(Evidentemente que eu gastaria ...J 

b) * of course that we must know [49] 
(Evidentemente que devemos saber) 

Os erros que envolvem a copulativa and têm uma origem semelhante. 
Em português, o emprego da conjunção correspondente (e) émuitofre 
quente na ligação de adjectivos atributivos. Embora se possa dizer, 
por exemplo, Ê uma casa moderna, espaçosa, ê muito mais frequente 
a utilização de e em vez da vírgula. Por essa razão é* que os estu
dantes escreveram frases como: 

(2) - a) * behind them was a young and attractive young lady |4| 
(Atrás deles estava uma senhora jovem e atraente) 

b) * I used to think in a wonderful and enormous house (9) 
(Eu costumava pensar numa casa maravilhosa e enorme) 

Do mesmo modo o emprego abusivo do advérbio how - em 4 casos regis 
tados, sempre em ligação com o nome uxxu - ê reflexo da transferên
cia negativa da LI. 
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(3) - a) * in the way how they spend their lives [37] 
(no modo como passam a vida) 

b) * The most important is the way how John ... [84] 
(0 mais importante ë a maneira como John ...) 

Outro tanto não se poderá dizer em relação ao emprego redundante de 
much nas frases seguintes: 

(4) - a) * Their characters are drawn as much realistically as pos 
sible [30] 
(As suas personagens são desenhadas tão realisticamente 
quanto possível) 

b) * but too much (long) extense for a dictionary [83] 
(mas demasiado (longo) extenso para um dicionário) 

No português não há nada que aponte para a utilização do advérbio 
redundante, pelo que a verdadeira causa dos erros terá de ser pro
curada dentro da propria L2 e nos hábitos que os aprendentes forma 
ram. Naturalmente que a primeira hipótese que nos surge é a de uma 
generalização a partir de casos em que much é utilizado como quan
tificador de nomes, e.g. too much watev, so much money. A associa
ção entre too e so e o advérbio em questão ganha raízes e, quando 
qualquer deles é usado, tem a tendência para arrastar muoh consigo, 
mesmo que se lhe siga um adjectivo ou um advérbio, como acontece 
nos casos citados. Os erros são, por conseguinte, o resultado de há 
bitos formados e do emprego não consciencializado de expressões 
mais ou menos automatizadas da L2. 

Também devem ser encaradas na perspectiva intralingual os erros em: 

(5) - a) * because its grammar is an easy one [63] 

b) * There are hundreds of reasons that could explain this, 
but I will write only a few ones [76] 

0 emprego do pro-forma one, especialmente em (5-a), não pode ser 
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justificado pela interferência da LJ [porque a sua gramática é fá
cil). 0 cotejo entre a frase inglesa e a sua versão portuguesa pare 
ce demonstrar isso. 0 que sucedeu foi algo de semelhante ao que re
feri a propósito de (4), mas com uma diferença, Ê que, enquanto que 
em (4) os erros surgiram como resultado de formas automatizadas tem 
pregadas de maneira sub-consciente ou mesmo inconsciente), aqui pa
rece ter havido uma tentativa de nominalização consciente, motivada, 
possivelmente, por casos anteriores, mas, necessariamente, de diver 
sa natureza . Tudo isto se pode aplicar a (5-b), mas com uma reser
va: é que a segunda alternativa de tradução possível [Hácentenas de 
razões que podem explicar isto, mas eu escreverei apenas algumasiw 
mas poucas) está tão próxima da forma inglesa escrita pelo aluno que 
pode ter sido ela a causa da redundância. Neste caso, o erro seria 
de interferência. 
Produzir um sintagma nominal parece ter sido, à primeira vista, a in 
tenção que presidiu a: 
(6) - a) * absorbs the most part of our time [15] 

b) * Although we have "pastilha elástica", almost nobody calls 
them this way [61] 

QUADRO IV 
(Palavras redundantes) 

TIPO DE ERRO N2_de 
ocorrências % Interf. 

i 
í 

0 
0 

a) Conjunções 
b) Adjectivos 
c) Advérbios 
d) Nomes 
e) Pró-forma one/s 
f) Pós-modificador else 

10 
2 
8 
4 
2 
1 

37,0 
7,4 
29,6 
14,8 
7,4 
3,7 

9 
4 
2 
1 

56,3 
25,0 
12,5 
6,3 

TOTAIS 27 99,9 16 100,1 

Percentagem total de interferência 59,3 



- 163 -

De facto, os nominais part e way, empregados na primeira frase ena 
segunda, respectivamente, parecem ter resultado da necessidade sen 
tida pelos alunos de arranjarem um apoio para o quantificador most 
e para o determinante this. A comparação com as versões portugue
sas, i.e. "absorve a maior parte do nosso tempo" e "Embora tenha
mos a "pastilha elástica", ninguém as designa desta maneira", afãs 
ta essa hipótese e indica decisivamente a interferência da LI. 

0 quadro IV apresenta o modo como os erros por emprego redundante 
de palavras se distribuiram e quais os diferentes graus de interfe 
rência que os afectaram. 

QUADRO V 

(Estrutura da frase) 

TIPO DE ERRO N°^de 
ocorrênc ias 

0 0 Interf. 0 
0 

Ordem dos elementos 78 44,3 59 42,4 
Decalque em estr. port. 56 31,8 56 40,3 
Omissão de palavras 15 8,5 8 5,8 
Palavras redundantes 27 15,3 16 11,5 

TOTAIS 176 99,9 139 100,0 

Percentagem total de interferênc: La 79,0 

3.2.2 Erros que reflectem incorrecções fonológicas 

Poder-se-ã estranhar que numa investigação dirigida à produção escri
ta haja lugar para se tratar de aspectos fonológicos. Todavia, uma vez 
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que "na forma escrita da linguagem verbal, os sons vocais são repre sen 
tados por letras e outros sinais gráficos" (Florido et al.::49), os des 
vios verificados ao nível oral da língua ganham algumas vezes expres
são em formas escritas que, de uma maneira geral, se podem classifi
car como erros ortográficos. Tais erros ortográficos, todavia, são de 
natureza algo diversa da dos erros de ortografia típicos. Estes con
sistem na escolha inadequada dos grafemas que devem constituir as pa
lavras que se pretendem escrever, no seu número excessivo ou defícitá 
rio, na sua errada distribuição relativa. As palavras *beautifull, 

*'mistake, *agression e *customes(em vez de costumes) são disso exem
plos ilustrativos. Com base no que foi escrito, nada nos permite con
cluir que os autores destes erros pronunciem mal as formas orais des
tas palavras. 

Na secção de que estamos agora a tratar, foram reunidas aquelas pala
vras que, devido ao modo como foram grafadas, revelam a existência de 
pronuncias incorrectas. 

A modalidade mais frequente destes erros é aquela que se prende com a 
distinção entre /i/ e /i:/, tão característica da língua inglesa etão 
difícil para os aprendentes portugueses, devido ao facto de a nossa 
língua registar apenas, na pronúncia dominante, o fonema /i:/ (longo) 
Por essa razão se nota uma grande oscilação na pronúncia das palavras 
inglesas que contêm o som breve, i.e. /i/: umas vezes sai bem, mercê 
de um esforço consciente de correcção, outras, muitas outras, sai mal 

Curiosamente, o esforço dos aprendentes para produzirem o som breve de 
maneira adequada conduz muitas vezes a situações de ultra-correcção e 
ã natural predominância, surpreendente, desse som. Isto, naturalmente, 
no que respeita â linguagem falada. 

Em alguma medida, os erros que reuni nesta secção reflectem as difi
culdades referidas e a confusão que em alguns casos se gera. Vejam-se 
as frases seguintes: 
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(1) - a) * To transmit this ideas [68] 

b) * if you emphasize this aspects [69] 

c) * These is an old statement [84a] 

Como é ôbvio, estes erros, para além das deficiências fonológicas, re 
velam acentuada fraqueza dos seus autores no que respeita â sintaxe. 
Por essa razão estes mesmos erros figuram também noutra secção (verp. 
338). Na verdade, a sua ocorrência, relativamente frequente, conjuga
da com a de outros que envolvem também os deícticos, tais como * ali 
that names e * these kind of little informations, parecem reforçar a 
ideia de que se trata mais de erros sintácticos do que de desvios fo
nológicos. Todavia, como diz G. Abbott, "os professores, os examinado 
res e qualquer outra pessoa que se ocupe dos erros devem ter sempre 
presente que os erros morfológicos aparentes podem, na realidade, ser 
o resultado de problemas de pronúncia. ... Uma pronúncia 'adequada' ê 
aquela que facilita a ortografia" (1979:175). Acresce que o par míni
mo /i/-/i:/ é um problema tradicional e, por isso, legitima que, pelo 
menos em hipótese, se atribuam os erros apontados a razões fonológi
cas. 

Sé essas razões, aliás, poderão justificar a confusão que transparece 
em (2) e que tem expressão no âmbito lexical. 

(2) - a) * I cannot think to leave in high society [1] 

b) * They lieve their parent'a home to leave on their own [76] 

Não é necessária muita imaginação para se descobrir que o erro em (2-a) 
é uma consequência do verbo live ter sido pronunciado como se conti
vesse um /i:/. Isso mesmo se aplica â palavra sublinhada em (2-b),mas 
aqui a confusão é tanta que, pronunciando leave e live da mesma maneai 
ra, o aluno viu-se forçado a dar-lhes uma diferenciação gráfica que 
pudesse traduzir a diferença de significado. 

Falei, há pouco, do esforço que os aprendentes por vezes fazem no sen 
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tido de cumprirem a pronúncia adequada e que esse esforço os conduz d 
situações de ultra-correcção. Não raro essa ultra-correcção acaba por 
ganhar raízes tão profundas na mente dos alunos que acabam por ser pro 
duzidas,inconscientemente, novas formas incorrectas. 

Todo o professor de inglês em Portugal é capaz de referir exemplos (.o 
mo: 

/i: hi:z o ti:t/o/ (He is a teacher), 

nomeadamente no início da aprendizagem quando é chamada a atenção dos 
alunos para o facto de o /h/ em inglês ser aspirado. 

Pela análise dos meus dados é possível afirmar-se que os vestígios 
desse esforço de correcção se prolongam para além do período inicial 
da aprendizagem, mantendo-se mesmo nos níveis mais adiantados da esco 
laridade. Só assim se pode justificar a ocorrência de casos como: 

(3) - a) * because there happears always someone destroying everything 
181 

b) * we live for ourselves and no as a hall |70J 

Em ambos os casos, as razões dos erros parecem ser exclusivamente ui-
tralinguais: em (3-a) há, provavelmente, uma mistura de happen e ap
pear - de natureza visual - mas persiste aquilo que disse a propósito 
do /h/; em (3-bJ é nítido o propósito da aluna de empregar ali em vez 
de whole3, mas aqui a confusão, a mistura, terá sido, não visual, mas 
auditiva. 

Mas o reverso, isto é, casos em que o /h/ não é pronunciado quando de 
via sê-lo, também se encontra documentado naquilo que os autores dos 
erros do meu corpus escreveram. Porquanto não haja um numero muito e-
levado de erros desta natureza, os que foram cometidos apenas confir
mam a frequentíssima tendência que os nossos aprendentes revelam - pie 
namente justificada pela interferência da língua materna - para consi 
derarem o /h/ como mudo. Alguns dos exemplos são mesmo surpreendentes, 
não por revelarem a falta acabada de referir, mas por constituirem, 
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cumulativamente, elementares erros de ortografia. 

(4)  a) * I answered the phone to ear my brother [35] 

b) * on the other and [64] 

c) * but it is quiet unlikely [25a] 

d) * in a very quite isolated place [25c] 

(4a) e (4b) são exemplos acabados do que foi dito sobre o /h/, en
quanto os dois outros exemplos são mais desculpáveis, não só pela pro
ximidade fonica das palavras envolvidas, mas também pelo facto de os 
próprios falantes nativos de inglês manifestarem a mesma hesitação 
quanto ã correcta grafia de uma e outra palavra "*. Curioso é que f4c) 
e (4d) foram cometidos pela mesma aluna, que, numa outra frase (*per 
haps in Gerês quiet well equipped [25b]) acentua toda a sua confusão 
quanto a /kwait/ e /kwaiat/. Tratase, naturalmente, de erros cujas 
causas são meramente intralinguais. 

No quadro que se segue resumese a distribuição destes erros de ori
gem fonológica. 

QUADRO VI 

(Erros de origem fonológica) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorrências 0 
0 

/i:/ // /i/ 
/h/ // 4. 
♦ // /h/ 
Diversos 

11 
2 
2 
6 

52,4 
9,5 
9,5 
28,6 

TOTAIS 21 100,0 

Nota: Nao figura neste quadro qualquer referência â interferência da 
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da LI. Tal deve-se, não obstante tudo quanto foi acima dito, es
pecialmente a propósito de /i:/ e /i/, a eu considerar que as di 
ficuldades sentidas pelos estudantes se devem, fundamentalmente, 
âs características internas da língua inglesa. Pelo menos seria 
um tanto forcado classificar alguns destes erros como clara con-
seouência da intromissão da língua materna. A única excepção po
deriam ser os dois casos de /h/ não aspirado. 

3.2.3 Erros ortográficos 

Acabamos de ver como as distorções de carácter fonológico podem ter im 
plicações noutras áreas, mais acentuadamente na da ortografia. Mas há 
erros de ortografia pura e simples, para o que terão contribuído as 
"notórias esquisitices da ortografia inglesa", no dizer de Quirk et ai. 
(1972:7). São prova disso a elevada quantidade de erros que coligi e, 
naturalmente, o testemunho de todos quantos estudam inglês. Michael 
West, uma testemunha cuja autoridade e indiscutível, salienta que "A 
ortografia inglesa ê um grande problema não só para o aprendente es
trangeiro, mas também para o falante nativo que tan de escrever" (1965: 
10). 

As dificuldades, largamente reconhecidas, deveriam ter como resposta 
uma actuação didáctica mais orientada de modo a reduzirem-se os erros 
ortográficos. Terá a história recente da didáctica das línguas (in
cluindo a materna) dedicado a necessária atenção a este assunto? Tal
vez não. 

Depois de um longo período estruturalista, em que toda a atenção era 
focada sobre os aspectos sistémicos da língua, veio a abordagem comu
nicativa, mais recente, com um certo descuido em relação â correcção 
formal. Durante todo este tempo a ortografia parece ter andado bastan 
te esquecida, talvez como consequência do facto de, raramente, os tex
tos escritos pelos aprendentes serem ininteligíveis por razões de or
dem ortográfica. "Apesar disso os erros de ortografia são habitualmen 
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te considerados como inaceitáveis" (Abbott 1979:169). 

Frisby escrevia, em 1957, que "aprender a escrever sem erros ortográ
ficos é uma coisa complicada. Aprende-se tanto através da vista como 
do ouvido e consolida-se pela repetição oral e gráfica" (p. 203). Em 
meu entender, não pode haver uma segunda opinião a este respeito, ha
vendo apenas que se meditar sobre se terá havido o devido cuidado de 
promover junto dos alunos a necessária exercitação escrita. Receio bem 
que isso não tenha acontecido, bastando, para se chegar a tal conclu
são, ter presentes algumas das práticas pedagógicas que vão ganhando 
crescente popularidade nas nossas escolas. 

Uma dessas práticas são os testes objectivos cada vez mais utilizados 
na maioria das disciplinas do ensino secundário, tendo também muita po 
pularidade entre os professores de inglês, especialmente na modalida
de de testes de escolha múltipla. Tendo surgido como resposta â neces 
sidade de aliviar-se o esgotante trabalho dos professores obrigados a 
1er centenas de provas escritas em pouco tempo, ou como resposta ã a-
juda que a informática começou a dar ao ensino nas civilizações mais 
adiantadas, os testes objectivos transformaram-se demasiadamente de
pressa numa prática universal. As consequências começaram já há muito 
a ser sentidas e não exclusivamente no domínio da ortografia. 

Os hábitos "grafo-motores" (Frisbyrib.), que conduzem ã desejada memo 
ria visual, deixaram de ser formados. Juntando a isto a importância 
que os métodos audio-visuais, audio^linguais (de feição estruturalis
ta) e os funcionais/nocionais têm dado a oralidade, em prejuízo da es
crita, de certo se compreenderá porque a correcção ortográfica anda 
tão sujeita a desrespeitos. 5 

Não se depreenda do que acabo de dizer que a situação deva ser consi
derada alarmante. No entanto, ela terá de ser considerada grave em al
guns aspectos. 

Se se desculpar que uma aluna de inglês da Faculdade de Letras escre
va *yath, *mistery e *appreend, em vez de yacht, mystery e apprehend, 
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já não se pode ser tão tolerante a propósito de outros tipos de erros 
ortográficos que acontecem com exagerada frequência. Como dizem Quirk 
et ai. "há princípios importantes" (1972:7) que é possível captarem-
-se e que os professores têm obrigação de transmitir aos seus alunos 
para que estes se defendam em futuras situações. Alguns dos aspectos 
'ensináveis' prendem-se com regras morfológicas relativamente abran
gentes e que quase não têm excepções. Por isso não se pode deixar de 
estranhar que no 42 ano da Faculdade ainda sejam feitos erros e haja 
hesitações como as que são ilustradas por: 

(1) - a) * tryed [13] 
b) * tryies [53] 
c) * trys [58] 

Ou que se escreveam palavras como: 

(2) - a) * theyr [72] 
b) * hobbys [64] 
c) * motivs [64] 

Quaisquer que tenham sido as razões determinantes deste estado de coi
sas, ë forçoso que a Faculdade sirva de filtro a este tipo de anoma
lias, não deixando que os seus estudantes de agora, professores de a-
manhã, se tornem em agentes propagadores de desvios que se podem evi
tar de modo relativamente fácil. Alguns dos erros chocam pela sua per 
sistência, quando poderiam ser eliminados com a maior das simplicida-
des. Entre eles estão os toponímicos, em cuja área se produziu o mais 
elevado número de erros adentro dos vários tipos de desvios de orto
grafia que tive oportunidade de coligir. A própria palavra English, 
que, para um estudante de inglês, significa o nome da sua principal ca 
deira, a língua que aprende, provavelmente o adjectivo que mais ouve 
e lê, diz e escreve no seu curso, aparece escrito com minúscula, ao la 
do de *portuguese, *amevLcan, *german, etc. 

Para além do frequente contacto com tais palavras, custa a crer que 
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nunca ninguém tenha chamado a atenção dos estudantes para a correcta 
grafia deste tipo de palavras. Pese, embora, a interferência da lín
gua materna, parece-me que a causa mais determinante deste tipo de er
ro é o descuido com que tem sido encarado. Só isso explica que, dos 84 
estudantes, 36, isto e, 42,91 tenham cometido destas faltas e que os 
restantes não o tenham feito porque, muitos deles, não utilizaram um 
único toponímico naquilo que escreveram. 

Outra área fértil em erros é o uso de consoante simples em vez de con 
soante dupla, o que revela falta de conhecimento de algumas regras sim 
pies. Eis alguns exemplos: 

(3) - a) * literaly [14] 
b) * stoped [27] 
c) * transmited [8] 

A este nível de aprendizagem os estudantes tinham obrigação de estar 
devidamente consciencializados das regras que determinam o emprego de 
consoante dupla nos casos apontados e em outros semelhantes, recorren 
do a essas mesmas regras, como referência, nos momentos em que se re
velassem necessárias. Como ê evidente, não estão a ser considerados pa 
ra as observações acabadas de fazer casos de consoante dupla em pala
vras como: 

(4) - a) * agression [14] 
b) * ocidental [17] 
c) * atractive [44] 

Nestes casos, mais do que o conhecimento de regras que controlam a for 
mação de palavras, são necessários conhecimentos que ultrapassam o âm 
bito normal do estudo das línguas estrangeiras. A solução que lhes é 
aplicável é a memorização pura e simples. 

No domínio da ortografia, bem como em algumas das áreas até agora tra 
tadas e outras que serão abordadas posteriormente, a língua materna é 
responsável por elevado número de violações das normas da L2. No caso 
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vertente, 46,8% dos erros podem ser atribuídos ao factor interferên
cia, em alguns casos de modo particularmente agudo. Vejamos alguns des 
ses casos: 

(5) - a) * responsabilities [1] 
b) * ansious [6] 
c) * caracters [9] 
d) * existencial [18] 
e) * prisioner [31] 
f) * fisics [44] 
g) * desesperately [50] 

A familiaridade com as palavras portuguesas correspondentes (responsa 
bilidades, ansioso, caracteres, existencial, prisioneiro, /ísicaede
sesperadamente) , reforçada pela falta de regras facilmente apreensí
veis da L2 que possam servir de indicativo na produção de tais pala
vras, deve ser entendida como causa da maioria destes erros. Mas há 
faltas de outra natureza, cuja origem tem de ser procurada exclusiva
mente dentro da própria língua estrangeira, nomeadamente na fonologia. 

Tudo leva a crer, por exemplo, que os erros em (6) são reflexo da cor 
recta pronúncia que os alunos praticam em relação as palavras envolvi 
das. 

(6) - a) * laught [22] 
b) * Rushians [31] 
c) * principie ingredients [54] 
d) * the reverse of the meddle [72a] 

(6-a) e (6-b) são tentativas dos alunos para representarem graficamen 
te aquilo que, com toda a certeza, pronunciam com correcção, mesmo que, 
no segundo caso, essa tentativa contrarie o sentido da interferência 
da língua materna {russos). Principal e principie são pronunciadas de 
maneira muito aproximada (/'prinsopal/ e /'prinsapl/, respectivamen
te) 6, frequentemente de maneira que so o contexto permite distinguir-
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-se qual das palavras é usada. Trata-se de um tipo de erro ortográfi
co a que os próprios falantes nativos devem estar sujeitos. Daí que 
(6-c) se torne em erro compreensível. Outro tanto se poderá dizer a 
propósito de (6-d), dado que a pronúncia de medal e meddle ê precisa
mente a mesma (/'medi/) (Jones:302). 

Houve uma certa hesitação quanto ao modo de os estudantes tratarem os 
prefixos de negação im/in e un. Lógico seria que, dada a existência 
das duas primeiras formas em português, os alunos tendessem a dar-lhes 
uma sensível prioridade. 0 total de erros verificados é relativamente 
pequeno (un//in, 3, e in/im//un, 4) e, por isso, não permite que se ti 
rem conclusões de grande consistência. No entanto, o quase equilíbrio 
entre as duas direcções de erro - embora com a predominância de in/ 
limllun - é um factor digno de registo, pois demonstra que, quandocap_ 
tado, um elemento da L2 pode passar a formar parte dos elementos dis
poníveis para a comunicação. Sõ que, no caso presente, a disponibili
dade resultou em alguma confusão. 

Vejamos alguns exemplos ilustrativos das dificuldades dos alunos: 

(7) - a) * unstability [36] 
b) * uncapable [47]7 

c) * inpronounceable [37a] 
d) * insactisfied [45] 

Enquanto os dois últimos casos são causados pela interferência da LI, 
os dois primeiros são resultantes da aprendizagem anterior. 

Alguns erros isolados, isto ê, de ocorrência não sistemática, têm algum 
interesse para o analista por aquilo que permitem de conclusões, tan
to sobre os processos de ensino a que os alunos foram submetidos ante 
riormente, como sobre possíveis estratégias a adoptar relativamente a 
actuação futura. 

Em *fourty [7], por exemplo, é fácil detectar-se falta de consciência 
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lização quanto à excepção à regra que preside â formação dos numerais 
derivados de four. Não sendo invulgar encontrarem-se professores no en 
sino secundário e. preparatório que cometem o mesmo erro, a sua comis
são por um aluno universitário poderá apenas reflectir uma iniciação 
incorrecta. Naturalmente que há que acrescentar ao factor referido a 
incapacidade de atenção revelada pela aluna que escreveu fourty, pois 
na sua longa escolaridade, encontrou muitas vezes a palavra escrita 
correctamente. Isto permite-nos retirar um outro aspecto da lição da
da por este erro. £ que o simples contacto com as formas correctas não 
ê suficiente garantia para sua aquisição pelos alunos. Ao contrário 
daquilo que pretende Krashen com a sua "input hypothesis", a necessi
dade de um ensino ostensivo é muitas vezes sentida e parece ser o uni 
co modo de assegurar o sucesso. 

De vez em quando, os erros parecem reflectir interferência de outras 
línguas, como acontece em: 

(8) - a) * savagerie [13] 
b) * biologie [68] 

c) * subjectif [76] 

Parece que o francês terá algo a ver com estes erros. Por isso tive o 
cuidado de indagar junto dos serviços administrativos da Faculdade, 
qual a variante de Língua e Literaturas Modernas que era frequentada 
pelos alunos responsáveis pelas faltas. Verifiquei que (8-a) e (8-c) 
foram cometidos por alunas que frequentavam a variante de Inglês-Fran 
cês, enquanto a terceira aluna frequentava Inglês-Alemão. É muito pro 
vãvel, por conseguinte, que a origem dos erros tenha sido precisamen
te a intromissão de formas de outras línguas estrangeiras que os alu
nos estudam simultaneamente com o inglês. 

No quadro VII estão representados os erros de ortografia, distribuí
dos por categorias cujo critério de formação foi apenas o de simplifi 
car a análise. Repare-se no modo como a interferência da língua mater 
na, varia, quanto â sua incidência, conforme o tipo de erros envolvidos. 
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QUADRO VII 

TIPO DE ERRO N2^ de 
ocorrênc ias % Interf. % 

a) Consoante dupla//simples 38 9,2 2 1,0 
b) Consoante simples//dupla 51 12,4 39 20,2 
c) Vogal dupla//siraples 9 2,2 — — 
d) Vogal simples//dupla 3 0,7 — — 
e) Inicial minúsc.//maiúscula 79 19,2 79 40,9 
f) y//i 14 3,4 — — • 
g) 0 / -e (final) 20 4,9 — — 
h) i//y 17 4,1 17 8,8 
i) c// eh (inicial) 9 2,2 9 4,7 
j) w//wh 9 2,2 — — 
k) -e (final)// 0 15 3,6 2 1,0 
D i//e 6 1,5 5 2,6 
m) e//i 4 1,0 2 1,0 
n) c//t (medial) 6 1,5 6 3,1 
o) f//ph 2 0,5 2 1,0 
p) a//i 7 1,7 7 3,6 
q) -oug//-ough (final) 3 0,7 — — 
r) un//in (prefixo) 3 0,7 — — 
s) in/im//un (prefixo) 4 1,0 4 2,1 
t) -ough //-ought (final) 2 0,5 — — 
u) c//sc (inicial) 3 0,7 3 1,6 
v) -C//-CS (final) 2 0,5 — — 
w) 0//c (medial) 4 1,0 1 — 
y) Vários 102 24,8 15 7,8 

TOTAIS 412 100,2 193 99,4 

Percentagem total de interference a 46,8 
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3.2.4 Erros lexicais 

Os erros lexicais incluídos no corpus constituem o segundo maior gru
po de desvios, num total de 609, o que representa uma percentagem de 
20,11 de todos os erros cometidos. 

Tal qual tem acontecido em relação aos métodos, também o modo como o 
léxico tem sido encarado ao longo da historia do ensino das línguas es 
trangeiras tem conhecido variações consideráveis, o que se reflecte, 
inevitavelmente, no aproveitamento por parte dos alunos. 0 método tra 
dicional, no sentido mais radical do termo, procurava dar importância 
praticamente igual â gramática e ao léxico. Simplesmente, pelo facto 
de o ensino se orientar no sentido da memorização de regras gramati
cais e de listas de vocabulário (com os respectivos equivalentes na 
LI), os resultados foram geralmente desencorajadores. Não fosse essa 
feição teórica imprimida ã prática escolar, segundo a qual as regras 
gramaticais e o léxico eram tratados fora dos contextos adequados, o 
facto de se colocar em plano de igualdade os dois aspectos referidos 
teria com certeza produzido melhores frutos. 

Na maré alta do estruturalismo a gramática tornou-se senhora absoluta 
por ser encarada como o esqueleto da língua. A extensão relativamente 
limitada da matéria gramatical (quando comparada com o volume do léxi 
co), permitiu que a escola pensasse ser possível transmitir aos seus 
alunos o seu domínio exaustivo, nos níveis mais elevados da aprendiza 
gem, ou tão completo quanto possível, em outros níveis aquém, acredi-
tando-se que o vocabulário seria mais fácil de adquirir após o domí
nio satisfatório da gramática. 

Esta tese estruturalista tinha, e tem ainda, a sua lógica, dado que o 
sistema gramatical tem aplicação em todas as circunstâncias, qualquer 
que seja o vocabulário envolvido, ao passo que este se diversifica, ãs 
vezes de maneira muito profunda, conforme o ambiente social, profis
sional ou regional em que o falante se movimenta. 
No caso concreto da língua inglesa, para se ter uma ideia da vastidão 
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do léxico, "basta consultar qualquer bom dicionário, onde se verifica 
rã que o número de palavras coligidas pode exceder cem mil e pode a-
largar-se até quase meio milhão, como acontece com o Oxford English 
Dictionary" (I. Morris:29). Mackey ilustra de maneira particularmente 
convincente a diferença de ocorrência entre as palavras gramaticais e 
as palavras lexicais. Por meio de gráficos em que apresenta a exten
são de cada classe vocabular (e.g. substantivos, verbos, adjectivos, 
etc.) e suas ocorrências, acabando por declarar: "Em inglês, menos de 
200 palavras estruturais ocorrem mais vezes do que todos os verbos, 
advérbios e adjectivos combinados, e quase tantas vezes como os subs
tantivos" (p. 169). 

No processo de ensino cedo surge a necessidade de se limitar o vocabu 
lãrio que se julge conveniente ser aprendido pelos alunos. De facto, 
nenhum falante nativo de inglês, por mais culto que seja, domina o lé 
xico da sua língua materna em toda a extensão. Muito longe disso. Por 
isso, nos cursos destinados ao ensino da língua inglesa (e de outras 
línguas, como ê obvio), se tem procurado reduzir o vocabulário aquilo 
que ê considerado de uso mais comum, eliminando-se as palavras que per 
tencem a ramos específicos de actividade.8 Mas, mesmo a linguagem mais 
comum, apresenta uma extensão vocabular cujas dimensões excedem a ca
pacidade do limitado tempo escolar dedicado âs línguas estrangeiras. 
Citando de novo Morris: "O dicionário de linguagem comum compreende
ria entre vinte mil e trinta mil vocábulos" (ob. cit.:30). 

Assim sendo, dada a impossibilidade de captação de um tão avantajado 
número de palavras nos cursos normais de inglês (que duram, em média, 
cinco ou seis anos, com uma carga horária semanal de três a cinco ho
ras) , qual a parte do léxico que tem de ser sacrificada? Para respon
der a esta questão, há muito tempo levantada, foram desencadeados gi
gantescos trabalhos de investigação a fim de se chegar a conclusões 
sobre o vocabulário mais comum ('vocabulário básico'), dentro do voca 
bulãrio comum. Surgiram, assim, as contagens de frequência ('frequen
cy counts'), com especial intensidade a partir dos anos trinta, dando 
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origem a inúmeras publicações como resultado dos trabalhos. Nomes co
nhecidos na cena internacional do ensino da língua inglesa deram o seu 
importante contributo, tanto no campo da teoria como da prática da se 
lecção de vocabulário: C. K. Ogden, Harold E. Palmer, E. L. Thorndike, 
E. Lorge, C. Fries e Michael West.9 

Com base nos trabalhos dos autores referidos, os cursos de lingua in
glesa começaram a ser elaborados em obediência às listas publicadas 
incluindo normalmente, nas fases elementares do ensino, os vocábulos 
mais frequentes, tratando de cada vez menor frequência â medida que 

. 1 0 os alunos iam progredindo. Cada nova lição e cada novo texto tratado 
na sala de aula significavam uma nova dose de vocabulário, devidamen
te controlado em número e qualidade das palavras a ensinar. De uma ma 
neira geral "os métodos de línguas estrangeiras utilizados em muitos 
países europeus ensinam entre 500 e 1.500 palavras por ano, durante um 
período de seis anos. Dessas palavras, o máximo de um terço é lembra
do, segundo o Comité de Vocabulário da Sexta Conferência da Federação 
Internacional dos Professores de Línguas Modernas" (Mackev:161). Sem 
dúvida há uma redução dramática daquilo que é ensinado para aquilo que 
é efectivamente aprendido. 

Um aspecto importante relacionado com a aquisição do léxico pelos alu 
nos, independentemente do número de palavras que lhes são apresenta
das e dos métodos de ensino postos em prática, ê o que divide o voca
bulário em dois grupos: vocabulário activo e vocabulário passivo. Por 
vocabulário activo deve entender-se aquele que ocorre ao falante quan 
do dele precisa para se exprimir oralmente ou por escrito. Vocabulá
rio passivo é aquele com que o aprendente teve contacto, captou o seu 
significado, é capaz de se lembrar desse significado ao ouvir ou 1er 
a palavra empregada por outrem, mas ê incapaz de a utilizar esponta
neamente quando surge a necessidade concreta de exprimir um conceito 
de que tal palavra é veículo adequado. Por esta razão todo o esforço 
desenvolvido pelo ensino vai no sentido de transformar cada vez mais 
vocabulário passivo em activo. No entanto, à medida que este vai crés 
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cendo, mais se vai cavando o fosso entre os dois tipos de vocabulário, 
isto é, a percentagem de vocabulário activo em relação ao passivo vai 
-se reduzindo gradualmente ã medida que o aprendente vai enriquecendo 
o seu léxico.11 

0 que acaba de ser dito, mesmo com a relativa limitação do vocabulá
rio activo, seria um panorama encorajador se as palavras realmente do 
minadas pelos alunos, isto é, que eles são capazes de usar em novas 
situações, não estivessem sujeitas a uma variada gama de erros. A vas 
tidão do léxico e as tonalidades de sentido que muitas vezes diferen
ciam vocábulos, geralmente considerados como sinónimos, são factores 
que contribuem para o emprego indevido do vocabulário. E há ainda aa-
crescentar a sempre activa interferência da língua materna dos alunos. 
Tudo isto faz com que a área de léxico apresente muitíssimas dificul
dades a quem ensina e a quem aprende uma língua estrangeira. Por isso 
não deve ser encarado como surpreendente o elevado numero de erros le 
xiçais que coligi. 

Como procurei demonstrar anteriormente (pág. 57 ), sob o ponto de vis 
ta da eficiência comunicativa, o erro lexical pode ter mais sérias im 
plicações do que o erro estrutural. A moderna abordagem comunicativa 
do ensino das línguas estrangeiras, ao chamar a atenção para a impor
tância do léxico e sua utilização apropriada, tem que contabilizar es 
te aspecto como um dos contributos positivos que veio trazer. Da aná
lise dos erros lexicais que se vai seguir será possível confirmar-se 
o que acaba de ser apontado. 

A grande variedade de erros detectados tornou difícil encontrar-se um 
critério que permitisse a sua distribuição por grupos de uma maneira 
sistemática. Todavia, razões de ordem metodológica impunham que, para 
facilitação da análise, se fizesse uma tentativa de agrupamento dos 
muitos erros lexicais em categorias mais ou menos homogéneas. 0 resul 
tado não me satisfaz plenamente, e reconheço que se torna discutível, 
por exemplo, o recurso a dois critérios diferentes para organização de 
alguns dos grupos de erros: o apoio em critérios descritivos e em cri 
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térios etiológicos. Ao proceder a esta tarefa, reconheci a completa 
razão que tinha Duskovã quando escreveu: "Os erros de léxico apresen
tam material muito menos homogéneo do que os erros de gramática" (p. 
24). 

3.2.4.1. Falsos_cognatos 

"... logo que se faça uma selecção ao acaso de uma amostra de pala 
vras de uma língua estrangeira, descobre-se imediatamente que algu 
mas delas serão fáceis porque se assemelham as palavras da língua 
materna, enquanto outras apresentarão várias espécies de dificulda 
des por diferirem da língua materna em vários aspectos" (Lado, p. 
6). 

Esta afirmação que, logo após o seu surgimento, passou a constituir 
a base da chamada 'hipótese da análise contrastava', terá que ser 
encarada com muita prudência quando estão em causa palavras como as 
que nos vão ocupar nesta secção. Não há dúvidas de que vocábulos 
como manual, palace, evident, etc., por apresentarem, tanto na lín 
gua materna como na língua estrangeira, formas orais egráficas qua 
se coincidentes, se tornam de apreensão fácil para os estudantes 
portugueses de inglês uma vez que o significado das palavras refe 
ridas coincide também com o significado das portuguesas correspon
dentes. Palavras desta natureza são aquelas que os aprendentes não 
sõ compreendem com facilidade, quando ouvidas ou lidas, mas também 
aplicam com facilidade, embora as pequenas diferenças de pronuncia 
possam causar alguns problemas. 

Mas há um considerável grupo de outros termos cuja semelhança com 
a LI, em vez de facilitar a aprendizagem, a complica muitas vezes. 
Esta afirmação não pretende, de modo nenhum, negar pertinênciaâa-
firmação de Lado, no respeitante ao grau de facilidade e dificulda 
de. De facto, os alunos aprendem tão facilmente as palavras acima 
dadas como exemplo como aquelas outras que, tendo embora uma forma 
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física semelhante âs portuguesas, têm, porém, um significado dife
rente. Logo no momento da aprendizagem dessas palavras, há* o peri
go de os aprendentes não se aperceberem do verdadeiro significado, 
levados pelas semelhanças com a língua materna. Mesmo que isso não 
se verifique, na fase da utilização há sempre o risco de o signifi 
cado na língua materna se sobrepor ao da língua estrangeira, dando 
assim origem aos erros. Por isso a aquisição fácil de tais palavras 
pode ser enganadora e pode, também facilmente, dar origem a erros. 

Grande parte das palavras que constituem o grupo dos falsos cognatos, 
sobre que nos debruçamos, são bem conhecidas dos professores portu 
gueses que ensinam inglês nas nossas escolas, dado serem muito fre 
quentes os erros por elas causados. Mas o problema não afecta ape
nas os estudantes portugueses. A propósito de um estudo sobre os 
problemas de vocabulário que os estudantes argentinos de inglês re 
velavam, Macaulay salienta que "o aprendente duma língua estrangei 
ra tem, frequentemente, dificuldades com palavras com aspecto fami 
liar mas que actuam de modo diverso ao das palavras similares da 
sua própria língua" (p. 131). Numa nota de rodapé, o mesmo autor 
acrescenta que as palavras inglesas de origem latina são facilmen
te reconhecíveis na sua forma escrita, mas de reconhecimento difí
cil na sua forma oral. Tal conclusão não poderá ser posta em dúvi
da, mas aplicar-se-ã, naturalmente, aos casos em que há acentuado 
desvio na pronúncia de uma língua para a outra. Muitas palavras, po 
rém, assemelham-se, sob o ponto de vista fonológico nas duas lín
guas e, devido a isso, a afirmação de Macauly fica sujeita a algu
mas restrições. 

No nosso corpus foram as palavras de origem latina as que fornece
ram mais elementos para a lista de erros com 'false friends'. Ac
tual encontra-se entre elas: 

(1) - a) * John Carre deals with an actual problem of our society 
[8a] 

b) * That first man was not even similiar to the actual man 
[25b] 
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Em ambas as frases a palavra foi usada com o significado corrente 
que actual tem em português (i.e. que existe presentemente) e não 
com o significado inglês (i.e. real, que existe de facto).11 

0 verbo português assistir tem maior riqueza de significados do que 
o inglês assist. Para além do significado correspondente ao da pa
lavra inglesa, assistir abrange também o sentido de presenciar, es_ 
tar presente. Em virtude de uma extensão abusiva do paralelismo se 
mântico entre as duas palavras, vários alunos atribuiram â palavra 
inglesa significados que so a portuguesa comporta.13Em alguns ca
sos essa atitude causou distorção da mensagem. Em 

(2) - * The announcer was inviting everybody to assist to the show 
[24] 

urn receptor que não soubesse português poderia interpretar a frase 
como significando que o locutor da rádio estava a endereçar aos 
seus ouvintes um convite para que eles colaborassem no espectáculo, 
quando ele apenas pretendia que as pessoas estivessem presentes co 
mo espectadores. 

Sem dúvida alguma, muito curioso é o que se passa com: 

(3) - * These men have worked straight together [17] 

0 emprego de straight nesta frase não se poderá entender sem uma 
comparação com estreita, uma palavra que tem bastantes semelhanças 
(mais fonicas do que gráficas) com a palavra inglesa. To work to
gether pode traduzir-se para português por trabalhar em colabora
ção. Estes elementos devem estar na origem da frase transcrita, e 
a aluna que a escreveu pretendia, muito provavelmente, traduzir tra_ 
bolharam em estreita colaboração. Em vez de close, que serviria tal 
propósito, deixou-se enganar pela proximidade sonora de estreita e 
straight. 
Muitos dos restantes erros ilustram, de maneira eloquente, porque 
razão as palavras envolvidas são designadas por 'false friends' na 
gíria da didáctica das línguas. A lista que se segue apresenta en-
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tre parênteses a palavra portuguesa que os alunos pretendiam tradu 
zir para a L2: 

* notice [8a] (notícia) foi usada em vez de news 
* lecture [8c] (leitura) " M " " " reading 
* resumed [8d] (resumiu) " " " " " summed up 
* vegetables [13] (vegetais) " " " " plants 
* contributions [64b] (contribuições) " " taxes 
* romance [72] (romance) foi usado em vez de novel 

0 número total de ocorrências de erros com falsos cognatos não ê 
muito significativo, por representar menos de 1% do total de erros 
coligidos. Mas ê significativo que entre esses erros se depare com 
os casos mais típicos e tradicionais que encontram frequente con
cretização nos níveis elementar e médio da aprendizagem. 0 facto 
de não serem muito numerosos nos estudantes universitários pode sig_ 
nificar que foram objecto de acções concretas de 'teaching out1 ou 
que se trata de um domínio em que os estudantes tomam consciência 
da transferência da língua materna com mais facilidade do queemre 
lação a outros aspectos da língua alvo. 
0 quadro que se segue retrata a situação quanto aos falsos cogna
tos, todos denunciando interferência do português. 

QUADRO VIII 
(Falsos cognatos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorrências % 

actual 
assist 
lecture 
file 
Outros 

4 
4 
2 
3 
16 

13,8 
13,8 
6,9 
10,3 
55,2 

TOTAIS 29 100,0 
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3.2.4.2 Polissemiadivergente 

0 dicionário bilingue ideal seria aquele que, para cada palavra da 
língua de saída, fornecesse uma única palavra da língua alvo, pala 
vra essa que traduzisse, com rigor absoluto, o conceito contido na 
palavra a traduzir. No entanto, isso acontece apenas algumas vezes, 
isto é, acontece relativamente a algumas palavras somente. Em rela 
ção a palavras deste género, os aprendentes cometem relativamente 
poucos erros. Abrindo-se um dicionário â sorte poderá ilustrar-se 
esta afirmação. Por exemplo, na pp. 146-7 de Ferreira, encontramos 
as palavras colme-la, traduzida por bee-hive, colete por waistcoat, 
cogumelo por mushroom. Se, numa situação de comunicação, os apren
dentes conhecerem estas palavras, utilizã-las-ão, conseguindo des
te modo um enunciado correcto. Se as não conhecem, tomam uma das se 
guintes atitudes: a) evitam a expressão do conteúdo necessário, a-
traves da renúncia de continuarem o acto comunicativo, ou b) recor 
rem a estratégias comunicativas do género da paráfrase ou do cir
cunlóquio . 

No entanto, aquilo que é mais frequente acontecer é que os dicioná 
rios fornecem mais do que uma palavra para cada uma das entradas a 
traduzir. Em alguns casos, as soluções apresentadas, isto é, as pa 
lavras apresentadas na L2, são mais ou menos sinonimas e podem ser 
usadas quase que indiferentemente. É isso que acontece com a pala
vra portuguesa colapso, para a qual o dicionário citado dácomopos 
síveis traduções collapse, breakdown e breaking up (cf. p. 147) . Se 
o aprendente que consulta o dicionário estiver prevenido quanto aos 
perigos de utilizar qualquer das palavras que o dicionário apresen 
ta, poderá sentir dificuldades como consequência das dúvidas que 
lhe ocorrem mesmo em relação a palavras perfeitamente sinónimas. 

Em muitos outros casos, as palavras fornecidas pelos dicionários 
denotam, fundamentalmente, a mesma coisa, mas estão sujeitas a vá
rias restrições de co-ocorrência, ou imposições do contexto em que 
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os lexemas são integrados. 

Um exemplo bastante elucidativo é o que se passa com a palavra por 
tuguesa grande, que no dicionário de que me venho servindo para e-
xemplificação, é traduzida por big, large, great, grown up, stout, 
corpulent, vast, huge. Se é verdade que algumas destas palavras po 
dem corresponder a outras palavras portuguesas que as traduzam mais 
adequadamente do que o adjectivo grande (e.g. grown up / crescido, 
adulto; stout / forte; corpulent / corpulento; vast / vasto; huge / e-
norme), as três primeiras, i.e. big, large e great encontram apro
priada correspondência no adjectivo português referido. Todavia, 
traduzir da L2 para a língua materna, neste exemplo concreto, êuma 
coisa, mas traduzir da LI para a língua estrangeira é algo muito di 
ferente. No primeiro caso, há uma convergência do significado de vá 
rias palavras estrangeiras numa única palavra portuguesa, isto é, 
não há escolha a fazer quanto ãs formas da língua de chegada. Nose 
gundo caso, há que escolher de entre as três palavras aquela que 
se adeque ao nome que vai modificar. Esta 'assimetria interlingual' 
ou 'polissemia divergente' (James 1980:92) êuma conhecida causa de 
erros a que os aprendentes se encontram sujeitos com muita frequên 
cia. A tradução intervêm de forma decisiva neste processo de inter 
ferência de LI para a L2, nos moldes da interferência indirecta que 
abordei anteriormente (ver p. 50 ss.) 

A distribuição dos erros de polissemia divergente em sub-grupos te 
ve por base a minha experiência docente, que, ao longo dos anos, me 
foi fornecendo provas de que certas palavras têm tendência para se 
rem confundidas entre si pelos estudantes portugueses. Por exemplo: 

a) all, whole, everything e everyone; b) as, like e how; c) make e 
do; e d) no/any more e no/any longer. Trata-se, por conseguinte,de 
dados de natureza empírica. A ocorrência de confusões entre as pa
lavras destes grupos nas fontes do corpus funcionou como confirma
ção do interesse em as tratar separadamente com o fim de se obte
rem dados mais objectivos que possam ter aplicação no ensino do in 
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glês em Portugal. 

a) all usado em vez de whole, everything e everyone 

A esmagadora percentagem dos erros aqui registados (801) consistem 
na substituição do adjectivo whole pelo pré-determinante all. Que 
razões terão determinado esta aparente aversão por whole e, corres 
pendentemente, uma clara ultra-representação de ali? 

Como primeira hipótese de causa, poderá adiantar-se a confusão fo
nética entre a pronúncia das duas palavras, que, quando ocorre num 
discurso corrente e despreocupado, é muito aproximada (/o:l/ e 
/hovl/). Os seguintes exemplos suportam essa tese: 

(1) - a) * for whom the all world is only himself [40] 

b) * as if he wanted the all world to be at his feet [54] 

Além disso há a registar nestes dois casos a sequência * the all 
world como obvia substituição de the whole world, esta uma expres
são que os estudantes terão ouvido muitas vezes e terão fixado, por 
via auditiva, de maneira incorrecta. 

Contudo, a hipótese de confusão fonológica só* parece ter boa justi 
ficação em relação aos exemplos de (1). Nos outros casos em que 
whole foi substituído por ali, a ordem das palavras é coincidente 
com a das frases portuguesas correspondentes. Comparem-se os seguin 
tes pares: 

(2) - a) * it would change all my life [1] 
(isto ia mudar toda a minha vida) 

b) * The Pacific fleet was destroyed and all the country af
fected [8] 
(a frota do Pacífico foi destruída e todo o país afecta 
do) 
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c) * all the situation [32a] 
(toda a situação) 

Da comparação é fácil deduzir-se que a interferência da lingua ma
terna, pelo menos relativamente a ordem de palavras, parece ter de 
facto acontecido. Isso não afasta a hipótese de a confusão fonoló
gica entre as duas palavras ter também tido lugar. Em meu entender 
não foi esse o caso. 

A palavra ali é, sem dúvida, a palavra inglesa que mais traduz as 
formas portuguesas todo/s e toda/s e, dentro da língua inglesa, é 
muito mais frequentemente usada do que whole x* (cerca de cinco ve 
zes mais). Por isso, ali é ouvido muitas mais vezes, quer em con
textos correctos quer incorrectos, ao que há a acrescer a tendên
cia dos aprendentes para considerarem tal palavra a tradução cor
recta para todos os casos em que, na L2, se pretende exprimir os 
conceitos veiculados pelas palavras portuguesas acima referidas. 
Daí resulta um reforço da tendência para usarem ali não só priori
tariamente, mas também exclusivamente. 

Alem disso, nos programas de estruturação linear da matéria grama
tical, ali ê, normalmente, apresentado aos alunos antes de whole. 
Daí que o factor histórico também possa ser invocado como justifi
cação para a preferência por ali. 

Do exposto poderá concluir-se que, a) os erros em (1) ficaram a de-
ver-se a factores de ordem intralingual e que b) os erros em (2) 
são o resultado de uma mistura de factores: umintralingual (a mai
or frequência de ali) e outro interlingual (a identificação do por 
tuguês todo, etc. com ali, exclusivamente, desprezando outras pala 
vras que, conforme os contextos, seriam as adequadas). Outra forma 
de exprimir esta mesma ideia seria dizer-se que, ao escreverem (1), 
os alunos pensaram, directamente, na L2 e, ao escreverem (2), toma 
ram como base enunciados elaborados na LI, traduzindo-os posterior 
mente. 
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Dois erros apresentam all em substituição de everything ou everybo 
dy/everyone, não sendo fácil concluir-se, pelo contexto, qual des
tas palavras os aprendentes pretendiam significar: 

(3) - a) * They believe that Americans will come to save all from 
this calamity [33] 

b) * A selfish person puts himself above all [56] 

Uma explicação plausível para (3-b) - cujo erro consistiu no uso de 
above all em vez de above everyone/everybody - pode ter sido a for 
te (e frequente) associação entre as duas palavras empregadas, em
bora em contextos diferentes (e.g. I like autumn better than any 
other season, above all when there is no wind). A ligação entre 
above e all funcionaria, assim, como um pré-fabricado difícil de 
dissociar. 

QUADRO IX 
(all, whole, everything e everyone) 

TIPO DE ERRO N2 ̂ de 
ocorrências *o Interf. % 

all// whole 
all//everything/everyone 

8 
2-

80,0 
20,0 

8 100,0 

TOTAIS 10 100,0 8 100,0 

b) Confusão entre as, like e how 

Elevada percentagem dos erros aqui reunidos (82,4$) consiste na 
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substituição de like por as. 0 fenómeno é passível do mesmo tipo de 
considerações daquelas que foram feitas a propósito de all e whole. 
Na realidade as corresponde a como em muitas circunstâncias (e.g. 
I'm as tall as you; It's not so difficult as I expected; As he 
wasn't ready in time, we went without him; Leave it as it is, etc.). 
Além disso é uma palavra tão frequente que dificilmente se pode a-
brir um livro em inglês sem que se encontre em cada pagina mais que 
um exemplo da sua aplicação. A "General Service List" atribui-lhe 
23.646 ocorrências em cinco milhões de palavras (cf. West : 26), o 
que representa uma percentagem de 0,47. 

Estas razões explicam a frequência com que os alunos, em todos os 
níveis de aprendizagem, utilizam as em vez de like, esta uma pala
vra de ocorrência muito mais reduzida (0,17so).15 

Alguns exemplos ilustram este género de erro: 

(4) - a) * As these two examples there are many others [7] 
b) * Work as all the other activities [16] 
c) * I have as everybody else ... [40] 

A substituição entre as duas palavras também se verificou no sent_i 
do inverso, isto é, as também foi substituído por like: 

(5) - a) * like the author says [50] 
b) * as well as consider the first one like an incorrect way 

of writing English [84] 

Uma terceira modalidade de troca, traduziu-sena substituição de as 

por how: 

(6) - I would like that the world were not how it is today [37] 

Nas três modalidades de trocas é bem visível a hesitação dos alu
nos em consequência da assimetria interlingual. A existência de 
três palavras diferentes, em inglês, para traduzirem a palavra por 
tuguesa como, representa uma grande dificuldade no que respeita a 
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escolha do termo adequado a cada um dos contextos. E não éfácil ao 
analista averiguar qual o critério seguido pelos estudantes na de
cisão que tomaram. Em alguns casos é de supor que essa escolha foi 
produto do acaso, guiada exclusivamente pelo conhecimento de que 
qualquer das palavras inglesas traduz a palavra portuguesa, sem ha
ver qualquer atenção atribuída ãs especificidades de cada uma.Aní 
vel da recepção, parece não haver dúvidas de que os alunos enten
dem perfeitamente o sentido das três palavras quando empregadas cor 
rectamente; qualquer dos alunos que cometeram os erros entendem o 
significado se as ouvirem ou lerem. 

Tive o cuidado de procurar, em cada uma das provas escritas, outros 
casos de emprego das três palavras de que venho falando. Verifiquei 
que a aluna que escreveu a fonte 84, em cerca de oito paginas de 
texto, apenas empregou as duas vezes e correctamente; na fonte 50, 
para além do erro transcrito, não há qualquer outro exemplo de em
prego de qualquer das palavras; na fonte 37 há how empregado uma 
vez e as outra, ambos de maneira correcta. A escassez destes dados 
não permite que se tirem conclusões seguras acerca das estratégias 
dos estudantes. So um sistema de solicitação elaborado especifica
mente com o propósito de encontrar resposta para este problema po
deria fornecer elementos mais seguros para qualquer conclusão. Co
mo muitas outras questões levantadas pelo presente trabalho, essa 
investigação terá de constituir matéria de tarefas a levar a cabo 
noutras circunstâncias. 

As dificuldades apontadas não permitem que se avalie com um mínimo 
de segurança o grau de responsabilidades que a língua materna terá 
de assumir nestes erros. Como em todos os casos de polissemia di
vergente, a possibilidade de o português oomo poder ser representa 
do na L2 por três termos diferentes (as, like e how) acarreta difi 
culdades de escolha quando os alunos têm que optar por um deles. 
Por que razão eles optaram, na esmagadora maioria dos casos, porás 
(usado 14 vezes em vez de like, enquanto este so duas vezes foi usa 
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do em vez de as) pode ter como explicação a maior frequência refe
rida acima, à qual os aprendentes são expostos durante o processo 
de aprendizagem. Nesse sentido os erros poderão ter uma explicação 
intralingual. 

QUADRO X 

(As, like, how) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorrências % 

as//like 
like//as 
how//as 

14 
2 
1 

82,4 
11,8 
5,9 

TOTAIS 17 100,1 

c) Confusão entre make e do 

Como atenuante que se pode invocar para erros desta natureza, bas
taria referir o facto de se tratar de um tipo de variabilidade que 
não ê rara entre os próprios falantes nativos de língua inglesa.16 

Em oito dos nove erros que constituem este pequeno grupo, do ê em
pregado erradamente em substituição de make. Como jã foi salienta
do a propósito dos erros anteriormente analisados, parece que as 
simpatias dos alunos se voltam, nos casos de assimetria interlin
gual lexical, para uma das formas divergentes com caracter exclusi 
vo. A explicação rege-se, forçamente, pelo mesmo conjunto de facto 
res que têm vindo a ser apontados. Ha a destacar, no entanto, que, 
ao contrario dos grupos até agora estudados, a simpatia não atin-
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giu a palavra de maior ocorrência da L2. De facto, segundo a "Gene 
ral Service List" (daqui em diante referenciada apenas pelas ini
ciais GSL), make ocorre com maior frequência do que do : aquele re
gista 9.600 ocorrências em dois milhões e meio de palavras e o úl
timo 12.840, especialmente como operador da interrogativa e da ne
gativa, em cinco milhões, o que equivale a 0,381 e 0,25%, respecti 
vãmente. 

Tais números podem não significar que a frequência registada pela 
GSL encontre correspondência na sala de aula. Não se deve perder de 
vista que do é" utilizado com muita frequência como auxiliar, o que 
determina, forçosamente, o elevado contacto que os estudantes tçm 
com ele. Será essa a razão porque o seu emprego surge em frases co 
mo: 

(7) - a) * to do a trip [9] 

b) * It's necessary to do sacrifices [70b] 

c) * the noise the triffids with their stems did [64] 

Quer isto dizer, a confirmar-se o que acabo de apontar, que, de sim 
pies operador, do passa a gozar do estatuto de verbo independente 
em grau mais elevado do que aquele a que o seu estatuto dá* direito. 
Mas o contrário também ocorreu: embora num único caso, do foi subs 
tituído por make: 

(8) - * I think that our society doesn't make anything for the old 
[36] 

Pelas mesmas razões que foram aduzidas para os erros da alínea an
terior, no quadro seguinte não há referência â interferência. 
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QUADRO XI 

(Do, make) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorrências % 

do//make 
make//do 

8 
1 

88,9 
11,1 

TOTAIS 9 100,0 

d) No/any longer substituídos por any/no more 

A primeira vista, algumas das 8 frases que constituem este grupo de 
desvios caracterizam-se por erros mais de carácter gramatical do 
que lexical. Isso é verdade e, por essa razão, algumas delas figu
ram também na lista de erros na formação da negativa (v.g. 15b e 
15c). São exemplos daquele tipo de frases/erros que integram mais 
do que uma secção. 

No entanto, a maioria das 8 frases estão estruturalmente bem cons
truídas, apresentando, somente, como elemento incorrecto, o empre
go de more no lugar de longer, o que, ao fim e ao cabo, não é mais 
do que uma troca lexical. Vejamos, agora, como os alunos terão si
do levados a errar. 

Comecemos por considerar as frases seguintes: 

a) Não lemos mais livros 

b) A aldeia nao ê mais o que era 

We do not read any more books 
We read no more books 

*The countryside is no more 
what it used to be 
The countryside is no longer 
what it used to be 
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Em a), tanto mais como more são determinantes indefinidos, que mo
dificam os nomes que precedem e veiculam a noção de quantidade (i. 
e. mais livros do que aqueles que já lemos/more books than those we 
have already read). Todavia, quando em vez da noção de quantidade, 
esta em causa a noção de duração temporal, mais continua a poder 
ser utilizado, como em b ) , enquanto more (de significado quantita
tivo) tem se ser substituído por longer (ligado â noção de tempo). 
Isto acontece, de modo especial, quando o verbo da oração é um ver 
bo copulativo. 
Os aprendentes, habituados a usar mais em todas as circunstâncias, 
transferem essa possibilidade para more, atribuindo-lhe, desse mo
do, a função de expoente da noção de tempo. Eis dois exemplos: 

(9) - a) * the world is no more the same [28a] 
(o mundo já não ê o mesmo/não e mais o mesmo) 

b) * The woman is any more the housekeeper [15c] 
(A mulher já não e/não e mais a dona de casa) 

Dã-me a impressão de que erros como estes são devidos a um tipo de 
aprendizagem pouco consciencializada, isto é, demasiadamente basea 
da na crença de que a simples exposição a língua estrangeira basta 
para que os aprendentes atinjam uma produção correcta. Uma pequena 
explicação que esclarecesse os alunos sobre o emprego de uma e ou
tra das formas que eles confundem (uma chamada de atenção para as 
noções de quantidade e tempo) talvez resultasse em economia de tem 
po e mais eficiência, especialmente nos níveis adiantados de apren 
dizagem. 
Um elemento que se destaca no conjunto dos erros cometidos é o fac 
to de, em todas as frases deste grupo, o verbo to be fazer parte do 
predicado, excepto em um caso. 
Apesar de ter considerado que a LI tem responsabilidade na origem 
dos erros, pareceu-me que talvez não fosse absolutamente correcto 
considera-los erros por interferência. A influência da língua ma-
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terna reflecte-se nos erros de uma forma que me parece bastante com 
plexa. A forma mais próxima do inglês que os alunos escreveram é 
mais frequente no português do Brasil do que no português europeu 
e, por isso, não deve ser considerada como elemento de influência 
directa nas formas incorrectas que registei. 

0 número total destes erros foi apenas de 8, consistindo todos e-
les na substituição de longer por more. Não há, por isso, lugar pa
ra o quadro que tenho apresentado no final do tratamento de cada 
tipo de erro. 

e) Outros casos de polissemia divergente 

Muitos destes erros verificaram-se em relação a palavras tradicio
nalmente sujeitas a confusão. No entanto, o número de ocorrências 
envolvendo cada uma delas não justifica consideração em separado. 
Mesmo assim, há alguns erros que envolvem a mesma palavra, como a-
contece com experience, três vezes utilizada em vez de experiment. 
Eis dois exemplos: 

(10) - a) * It is also a first experience in writing articles [5] 
b) * The Triffids were a product of a series of biological 

experiences [61] 

Ambas as palavras inglesas são representadas em português por uma 
sô, experiência, mas ha uma maior proximidade gráfica entre expe
rience e a palavra portuguesa do que entre esta e experiment. A o-
rigem do erro está obviamente nesse factor. 

Outra área de frequentes confusões e a que envolve os verbos tell 
e say, embora so dois casos façam parte do corpus presente: 

(11) - a) * ... that Stracek would tell just a word [6] 
b) * he tells neither of them ever drove a car [70] 
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A assimetria interlingual, i.e. duas palavras em inglês (telle say) 
para uma única palavra portuguesa (dizer), é a causa das dificulda 
des sentidas pelos aprendentes portugueses e, muito provavelmente, 
por todos os outros aprendentes cujas línguas maternas apresentem 
com o inglês este tipo de assimetria lexical. Ha diferença entre 
(10) e (11) porque os erros do primeiro grupo, a maior proximidade 
gráfica, como foi salientado, levou os alunos a optarem por expe
rience, dando lugar, por conseguinte, a interferência directa do 
português. Nos erros de (11), essa modalidade de interferência não 
funcionou. 0 que funcionou foi o processo de redução lexical, uma 
espécie de estratégia de simplificação, pelo qual os aprendentes 
tendem a manter (e usar) apenas um dos vários termos da L2 que eles 
julgam ser sinónimos uns dos outros. Por isso, sempre que têmdeex 
primir na língua estrangeira o sentido do verbo português dizer, ca 
da aprendente individual utiliza sempre o termo que perfilhou, ex
cluindo todos os outros. 

0 facto de tell ter sido a opção feita pelos estudantes que escreve 
ram as duas frases transcritas não pode ser tomado como indicação 
de que essa ê a opção mais frequente dos alunos portugueses. A mi
nha impressão pessoal, colhida da experiência como professor de in 
glês, é de que o contrário é mais frequente. 0 facto de say (com 
uma frequência de 0,49%) ser mais usado pelos falantes nativos do 
que tell (apenas 0,14%)18 poderá abonar aquilo que não passa de uma 
impressão pessoal. Estou convencido, porem, de que, em muitos ca
sos, os alunos portugueses põem as duas palavras em plano de abso
luta igualdade e usam qualquer delas, arbitrariamente, quando pre
cisam de exprimir na L2 o sentido de dizer. 0 ensino tem de ter ca 
sos como estes em conta, e fazer esforços para que os aprendentes 
tomem consciência, não só da existência de duas palavras inglesas 
que podem significar dizer - o que eles, com toda a certeza, já co 
nhecem - mas também das respectivas diferenças de significado/apli 
cação. 

A preposição portuguesa até é usada tanto com expressões de tempo 
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como de lugar e espaço. Diz-se Ficar a pé até ã meia-noite e Cami
nhar até ao portão. Em inglês, na primeira frase, até seria tradu
zida por till e, na segunda, por as far as. Antes de aprenderem a 
fazer esta distinção, os nossos estudantes usam quase exclusivamen 
te till em todas as circunstâncias, sujeitando-se ã produção de er 
ros como: 

(12) - * I will go till I can go [21a] 

Ê conveniente voltar a frisar que não é com base em reduzido núme
ro de erros que se devem elaborar conclusões definitivas. Os dois 
únicos erros com o emprego errado desta preposição estão abrangi
dos por esta máxima. Não posso deixar de referir, no entanto, que 
eles confirmam uma tendência muito ganeralizada, especialmente nos 
níveis elementares e médios da aprendizagem do inglês em Portugal. 
A predominância de till não se manifesta somente em relação a as 
far as, mas também em relação ao seu sinonimo until, que, esponta
neamente, é muito raramente empregado. 

As consequências da polissemia divergente aumentam quando à proxi
midade semântica se junta a proximidade gráfica, senão fonológica, 
nas palavras das duas línguas. Sign e signal correspondem a sinal, 
mas não podem sempre ser usados em alternativa, nomeadamente em ca 
sos como: 

(13) - * The only distinctive signal of her personality [48a] 

Não é difícil, todavia, descobrir-se que a razão próxima da opção 
da aluna pela forma que empregou em vez da que deveria ter usado se 
deve â maior proximidade gráfica com a palavra portuguesa. Os vin
te e cinco alunos que forneceram as fontes numeradas de 36 a 60 ti 
veram de traduzir a seguinte frase: "... que escolhia sempre, nas 
aulas de Física, um lugar na primeira fila". A palavra sublinhada 
(por mim) pode ter, conforme os contextos, e entre outras, as se
guintes correspondências em inglês: row, rank, range, file, etc. Ca 
torze alunos traduziram correctamente, utilizando row, e, entre os 
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como de lugar e espaço. Dizse Ficar a pé até ã meianoite e Cami

nhar» até ao ■portão. Em inglês, na primeira frase, até seria tradu
zida por till e, na segunda, por as far as. Antes de aprenderem a 
fazer esta distinção, os nossos estudantes usam quase exclusivamen 
te till em todas as circunstâncias, sujeitandose â produção de er 
ros como: 

(12)  * I will go till I can go [21a] 

É conveniente voltar a frisar que não é com base em reduzido núme
ro de erros que se devem elaborar conclusões definitivas. Os dois 
únicos erros com o emprego errado desta preposição estão abrangi

dos por esta máxima. Não posso deixar de referir, no entanto, que 
eles confirmam uma tendência muito ganeralizada, especialmente nos 
níveis elementares e médios da aprendizagem do inglês em Portugal. 
A predominância de till não se manifesta somente em relação a as 
far as, mas também em relação ao seu sinónimo until, que, esponta
neamente, é muito raramente empregado. 

As consequências da polissemia divergente aumentam quando â proxi
midade semântica se junta a proximidade gráfica, senão fonológica, 
nas palavras das duas línguas. Sign e signal correspondem a sinal, 
mas não podem sempre ser usados em alternativa, nomeadamente em ca 
sos como: 

(13)  * The only distinctive signal of her personality [48a] 

Não ê difícil, todavia, descobrirse que a razão próxima da opção 
da aluna pela forma que empregou em vez da que deveria ter usado se 
deve â maior proximidade gráfica com a palavra portuguesa. Os vin
te e cinco alunos que forneceram as fontes numeradas de 36 a 60 ti 
veram de traduzir a seguinte frase: "... que escolhia sempre, nas 
aulas de Física, um lugar na primeira fila". A palavra sublinhada 
(por mim) pode ter, conforme os contextos, e entre outras, as se
guintes correspondências em inglês: row, rank, range, file, etc. Ca 
torze alunos traduziram correctamente, utilizando row, e, entre os 
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que erraram, as restantes palavras tiveram utilização variável. Im 
porta destacar que file só foi empregada por uma aluna, embora, de 
acordo com as 'leis' da interferência, esta palavra fosse a candi
data ao maior número de ocorrências, dada a sua quase total seme
lhança gráfica com a palavra portuguesa. Tal aconteceu, muito pro
vavelmente, pelo facto de, por um lado, file não ser um termo mui
to frequente 19, o que significa que os alunos o encontram poucas 
vezes e, por isso, não o aprendem. Por outro lado, a grande proxi
midade gráfica pode ter levantado suspeitas dos alunos que não ti
nham razoável conhecimento da palavra. Isto não quer dizer queaa-
luna que utilizou file o tenha feito conscientemente. Pode ter, pu 
ra e simplesmente, arriscado a palavra por não se lembrar de qual
quer outra que traduzisse a palavra portuguesa. Nesta hipótese te
rá sido a proximidade gráfica o único factor decisivo da escolha. 

Entre os restantes erros há a registar alguns casos curiosos, tais 
como a confusão entre hear e listen (uma aluna empregou a segunda 
em vez da primeira e outra fez o contrário), o emprego de time em 
vez de tense, etc. 

Os erros seguintes também se revestem de interesse, especialmente 
no que toca às suas prováveis causas: 

(14) - a) * They had been sparing some money [12] 
b) * ... sparing time and money [16] 

Uma hipótese de causa ê, naturalmente, a interferência do alemão, 
em que o verbo sparen tem sentido igual ao de save. Tal hipótese 
tem grandes probabilidades de corresponder aos factos, dado que am 
bas as alunas frequentavam a variante de Estudos IngleseseAlemães. 
A outra hipótese, será a da interferência indirecta, com a tradução 
de permeio, tal qual aconteceu com say e tell. Tanto save como spa 
ve significam poupar (e.g. to save money - to spare somebody's life). 
Dado o reduzido número de erros registados em relação a cada uma das 
palavras, o quadro seguinte tem importância pouco significativa.De 
qualquer modo, é apresentado com o propósito de destacar os grupos 
de palavras mais frequentemente sujeitas a confusão. 
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QUADRO XII 

(Grupos de palavras confundidas) 

TIPO DE ERRO N2 de 
ocorrências % Interf. 0 

0 

experience//experiment 3 5,9 3 60,0 
tell//say 2 3,9 — — 
spare//save 2 3,9 — — 
till//as far as 2 3,9 — — 
rank//row 7 13,7 — — 
unutterable//unpronounceable 2 3,9 — — 
signal//sign 2 3,9 2 40,0 
cry//shout 2 3,9 — — 
time//tense 2 3,9 — — 
Outros 27 52,9 — — 

TOTAIS 51 99,8 5 100,0 

Percentagem total de interferênc La 9,8 

QUADRO XIII 

(Polissemia divergente) 

TIPO DE ERRO N2 de 
ocorrências 

0 
0 Interf. * 

all//whole, everything e everyone 10 10,5 8 61,5 
Confusão entre as, like e how 17 17,9 — — 
Confusão entre make e do 9 9,5 — — 
No/any more//no/any longer 8 8,4 — — 
Vários 51 53jí7 5 38,5 

TOTAIS 95 100,0 13 100,0 

Percentagem total de interferênc: La 13,7 
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3.2.4.3 Inadequação contextual 

Não há, no fundo, uma grande diferença entre os erros lexicais ana 
lisados na secção designada por polissemia divergente e os que cons 
tituem o grupo presente. Todavia, enquanto aqueles resultaram da e-
xistência de mais do que um termo na L2, cobrindo cada um uma par 
te da carga semântica do termo português, mais abrangente, e podem, 
por esse facto, ser mais ou menos previsíveis, tanto através da A-
nálise Contrastiva como pelos dados da prática docente, os erros de 
que passarei a tratar colocam-se em áreas menos detectadas a prio
ri e são, de uma maneira geral, produto de uma atitude individual 
ou momentânea dos alunos que os cometeram. Por outras palavras po
de dizer-se que se trata de erros originais, não sistemáticos - e, 
por isso, menos ou nada previsíveis -, que se devem às limitações 
na competência linguística de cada um dos seus autores. 

0 seu número é bastante elevado, o que vem confirmar as dificulda
des sentidas pelos aprendentes nos domínios do léxico. A maioria 
dos vocábulos existem efectivamente na língua inglesa e estão cor
rectamente grafados. Falta-lhes, unicamente, a adequação ao contex 
to em que foram empregados. 

As razões causadoras dos erros são de variada natureza. Em alguns 
casos é a proximidade gráfica entre as formas correctas e as erra
das (e.g. *'*Those sub-plots are important to make the novel confu
se [confused]"), o que acontece com muita frequência; em outros ca
sos é a proximidade semântica (e.g. *"I could pay [buy] my friends 
a drink"), etc. Como tentarei demonstrar, oportunamente, alguns dos 
erros - de que são exemplos os dois acabados de citar - reflectem 
a influência da língua materna de uma forma directa ou indirecta. 
Outras vezes, as formas incorrectas são resultantes da aplicação ex 
temporãnea dos mecanismos internos da L2. São prova disso os erros 
ocorridos na formação de palavras, tanto por justaposição como por 
prefixação e sufixação (e.g. *"I went to fetch my money pocket [pur 
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se/wallet]"; *revolutionate; * research/went). Se o nível dos alunos 
fosse elementar ou médio, parte destes erros eram prova de que eles 
estavam em vias de captação dos processos que condicionam a criati 
vidade linguística na língua alvo e teriam, por isso mesmo, reduzi 
da gravidade ou até algum mérito. 

A esmagadora maioria dos erros parecem ter sido produzidos incons
cientemente, isto é, ao cometê-los, os alunos estavam convencidos 
de que iam empregar as palavras correctas. Quando não tinham essa 
convicção, ou quando reconheciam a sua total ignorância relativa
mente ao termo que a situação de comunicação requeria, os alunos 
recorreram estratégias especiais para ultrapassarem o bloqueio ao 
acto comunicativo. Foi deste modo que surgiram algumas formas de 
circunlóquio. 

a) Formação de palavras e circunlóquios 

As divergências gráficas apresentadas por alguns dos erros que com 
põem este grupo em relação as correspondentes formas correctas da 
L2, tais como *revolutionate/revolutionize e *Botanias/botany, não 
são justificação para que tais erros se considerem ortográficos.Os 
alunos serviram-se de elementos existentes na língua inglesa e com 
binaram-nos de uma forma sui generis, procurando desse modo atin
gir a comunicação pretendida. 

O conhecimento de verbos como hesitate, integrate ou decorate, cu
ja terminação sublinhada corresponde ã terminação -ar dos verbos 
portugueses que os representam, serviu de base a uma generalização 
abusiva, que veio a traduzir-se em erros. No entanto, é de toda a 
legitimidade supor-se que este tipo de estratégia tenha resultado 
bem em outros casos que, obviamente, passam despercebidos a este 
género de estudo por terem resultado correctas. Com *Botanics pas
sa- se algo de muito semelhante. Os nomes de muitas ciências temem 
inglês a terminação -ias, que corresponde â terminação das palavras 
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portuguesas equivalentes -ioa. Estes dois factores, combinados, es 
tão, com toda a probabilidade, na origem do erro, como se depreen
de na sequência exemplificativa: 

linguística - linguistics 
física - physics 
fonética - phonetics 
electronica - electronics 
botânica - *Botanics 

Estas as razões porque mediante a ultra-generalização de um procès 
so morfológico da L2 a contextos que o não admitem - terão sido 
escritas as frases seguintes: 

(1) - a) * This fact will vevolutionate the tradicional ... [14] 
b) * related to Bothanios [65] 

A utilização incorrecta de sufixos resulta, em alguns casos, da sua 
redundância, como acontece em: 

(2) - a) * The increasment of abortion laws and ... [10] 
b) * made researchmerct a necessity [25] 

Não encontro para tais erros qualquer outra explicação que são se
ja a influência intralingual de outras palavras (e.g. argument, sta 
tement, etc) em que os alunos decalcaram a formação das que erra
ram em C2). Em outros casos a sufixação reveste-se de alguma curió 
sidade: 

(3) - a) * How can a person ... accept the oldness [36] 
b) * driving speedly and crying to the animals [64] 

Em (3-a) ha lógica na formação da palavra que a aluna empregou em 
vez de age: o acrescentamento do sufixo -ness a um adjectivo para 
formar um substantivo e processo comum em inglês. No entanto, ao 
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tentar construir um advérbio de modo pelo acrescentamento do sufi
xo -ly a um substantivo, o aluno que escreveu (3-b) revelou igno
rância de um princípio gramatical, o que confere ao erro cometido 
uma gravidade maior. 

Mais curiosos do que os casos de sufixação são aqueles em que os es 
tudantes lançaram mão do circunlóquio. Por este "processo de expan
são de palavras ... o aprendente descreve as características ou e-
lementos do objecto ou acção em vez de usar a estrutura apropriada 
da língua alvo" (Tarone 1977:198). São exemplos elucidativos deste 
tipo de estratégia as frases seguintes: 

(4) - a) * gave speed do the car [70] 
b) * tramping down on the gas [78b] 
c) * Then he drove fast behind him [81a] 

Simplesmente, aquilo que resultou dessa estratégia é suficientemen 
te confuso para impedir o leitor que desconheça os factos que os a-
lunos relatam de compreender o que tais frases querem dizer. (4-a) 
é aquela que veicula, em algum grau, o sentido de accelerate que a 
aluna pretendia transmitir, mas, por razões que já foram apontadas 
(ver p.H4 ss.), ela parece ter querido evitar o emprego desta pa
lavra. Acelerar é, igualmente, aquilo que a aluna que escreveu (4-
b) desejava exprimir, mas terá sentido que o verbo accelerate não 
dava uma ideia exacta do modo desajeitado como a personagem respon 
sável pela acção que estava a ser descrita procedia â manobra do 
carro. Uma questão de estilo, mais do que o desconhecimento do ter 
mo inglês referido, terá determinado a forma produzida. 

Em (4-c) é mais provável que a causa do circunlóquio tenha sido o 
desconhecimento da forma inglesa que correspondesse a "fazer mar
cha atrás". A solução encontrada acabou por não servir o objectivo 
pretendido, dado ser difícil, com a frase isolada do contexto - ou 
mesmo quando integrada neste, se não houver muita atenção da parte 
do leitor - perceber-se o que a aluna quer dizer. 
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É apenas natural que, ao fim de, pelo menos nove anos,de estudo da 
língua inglesa, os estudantes tenham captado os mecanismos que re
gulam a composição de nominais pelo agrupamento de mais que um no
me, aliás uma das facetas do inglês que lhe confere a enorme flexi 
bilidade de que se reveste. Por vezes, esse processo éutilizadope 
los alunos como meio de realizar circunlóquios, como acontece em: 

(5) - * I went to fetch my money pocket [2] 

O contexto indica, sem qualquer margem para duvidas, que não houve 
troca na ordem das palavras sublinhadas. 0 que a aluna queria di
zer era purse/wallet e não pocket money. Porque não conhecia um ter 
mo específico, criou aquilo que, na sua lógica, lhe pareceu resol
ver o problema {money pocket = pocket for money). 

Ë compreensível o que aconteceu em: 

(6) - * When there is some culture ... added with spirit of group 
... [81b] 

Group spirit deveria ter sido usado. Mas aqui pesou a influência da 
língua materna com a forma espirito de grupo, que a aluna se limi
tou a traduzir, literalmente. 

Antes de terminar a analise deste grupo de erros, acho oportuno cha 
mar a atenção para: 

(7) - * This kind of person is unuseful [37] 

A aluna procurou concretizar a negação do adjectivo useful, não a-
través da substituição do sufixo -fui por outro (i.e. -less), mas 
através dum prefixo de negação de uso muito frequente. Trata-se, 
sem duvida, de um erro interessante. 

0 Quadro XIV dá conta do peso relativo de cada um dos tipos de er
ro considerados nesta secção. 
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parciais com a LI, as dificuldades são ainda maiores. 

Grande parte dos erros cometidos com lexemas derivados da mesma 
raiz resulta do facto de, à semelhança gráfica e semântica, não cor 
responder a mesma categoria morfológica nas duas línguas. Por exem 
pio, as palavras materialist e optimist significam, em português, 
materialista e optimista. Há um quase completo isomorfismo entre os 
termos das duas línguas. A semelhança gráfica e a coincidência no 
significado induzem os aprendentes a pensarem que há também uma cor 
respondência total no que respeita â morfologia. No entanto, enquan 
to em inglês as palavras são apenas substantivos, em português, tan 
to podem ser substantivos como adjectivos. Daí que vários erros te 
nham sido cometidos a partir da errada extensão das funções que os 
lexemas em causa podem ter em português aos casos em que foram em
pregados em inglês. 

(1) - a) * materialist production [9c] 
b) * His view of the future could not be optimist [33b] 

Também devido ã semelhança gráfica entre palavras das duas línguas, 
registaram-se vários erros em que confuse foi empregado em vez de 
confused, e.g. 

(2) - * Those sub-plots are important to make the novel confuse [6] 

Evidentemente que ê sempre possível explicar os erros cometidos pe 
los alunos como uma consequência da forma não completa como o ensi 
no ou a aprendizagem se desenrolaram. Mas, no caso exemplificado, 
não se pode ignorar a força da interferência exercida pela palavra 
portuguesa confuso. Há casos, porém, em que a semelhança com a lín
gua materna não é aproveitada e a atitude dos alunos parece contra 
riar aquilo que foi dito a propósito de confuso. 

Em (3) as formas produzidas pelos alunos estão mais distantes das 
formas portuguesas correspondentes do que as formas correctas na 
L2. 
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(3) - a) * her timid look, her obstinated expression [42] 
b) * separated English words [66b] 

Seria curioso se os alunos que escreveram estes erros se encontras 
sem também no número daqueles que empregaram erradamente oonfuse. 
No entanto, isso não aconteceu e não é possível, sem o recurso a 
processos de solicitação das formas desejadas, verificar-se se os 
alunos mantêm coerência ou se oscilam conforme as palavras em cau
sa. É de prever, no entanto, que se verificasse oscilação pelas ra 
zoes que passarei a expor. 

Como consequência do ensino a que são expostos e dos contactos com 
a L2 nos primeiros estádios da aprendizagem, os estudantes começam 
cedo a associar as terminações -ada/s e ado/s dos adjectivos ver
bais portugueses com a marca -eã do past participle dos chamados 
verbos regulares ingleses, É assim em: finished/acabado, painted/ 
pintado e wished/desejado. Guando precisaram de arranjar equivalên 
cia para obstinada e separadas - conhecedores, provavelmente, das 
formas obstinate e separate - ultrageneralizaram a regra anterior
mente apreendida. Com (2) não ocorreu este mesmo processo, precisa 
mente porque confuso não se apresenta com as características marca 
das de um adjectivo verbal, embora possa ser alternativa a confun
dido. 

Se agora compararmos os dois casos seguintes, poderemos desenvol
ver algumas considerações com interesse sobre aquilo que terã de
terminado os erros: 

(4) - a) * There is also a biblic vision [25b] 
b) * economical reasons [66c] 

Em (4-a) hã evidente interferência da LI, dada a proximidade grãfi 
ca com o adjectivo português bíblica. Alem disso, razões intralin-
guais podem ter levado a aluna a considerar insuspeita a palavra 
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bïblic dado esta apresentar uma terminação extremamente frequente 
em outros adjectivos ingleses: e.g. characteristic, linguistic, o£ 
timistic, etc. Em relação a economical, a explicação apresenta 
maiores dificuldades, dado o facto de tal forma também existir co
mo adjectivo, embora com uma tonalidade de significado que a dis
tingue de economic (e.g. an economical car). A proximidade gráfica 
não poderá ser aqui invocada como justificação do erro porque a for 
ma portuguesa se encontra a distância igual das duas palavras in
glesas. Além disso, dos doze erros que resultaram da troca entre os 
dois sufixos, sete consistiram na substituição de -ic por -iaal, o 
que parece apontar para uma preferência por esta segunda forma, em 
bora por razões que não consegui detectar. 

Considerável número de erros ocorreu em consequência da semelhança 
gráfica entre palavras da mesma raiz, mas pertencentes a diferen
tes categorias morfológicas. Nestes erros foi pouco significativa, 
ou mesmo nula, a intervenção da língua materna. Algumas vezes fo
ram usados verbos com a função de substantivos: 

(5) - * Is this the outside threaten [21b]20 

Outras vezes são substantivos no lugar de adjectivos: 

(6) - * to make a critic analysis about a book [8] 

Este é um dos poucos casos em que houve interferência do português. 

Noutros casos, ainda, são usados advérbios em vez de preposições ou 
adjectivos em vez de substantivos, como acontece respectivamente em 
(7-a) e (7-b): 

(7) - a) * man's body hasn't been changing accordingly to his sur
roundings [26a] 

b) * he has his own kind of moral [30] 

A confusão entre palavras pertencentes â mesma categoria morfológi 
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ca e procedentes da mesma raiz também causou alguns erros: 

(8) - a) * but this love is not succeeded [successful] [29a] 
- adjectivo por adjectivo 

b) * each could choose his or her partnership [partner][15b] 
- substantivo por substantivo 

c) * the question arises [raises] some problems [22] 
- verbo por verbo 

Embora a origem fundamental dos erros seja a procedência comum das 
palavras confundidas, é possível, em relação a alguns deles, detec 
tarem-se outras causas complementares. Em (8-a), succeeded poderá 
ter sido preferido a successful porque o morfema - ed corresponde 
mais regularmente ao correspondente português -ido do que -fui. Es 
taremos deste modo na presença de um fenómeno complexo de interfe
rência intralingual e interlingual indirecta. Em (8-b), deve ter o-
corrido uma estratégia de transferência a partir da frase portugue 
sa "Cada um podia escolher a sua companhia". Foi, muito provavel
mente, a palavra sublinhada que presidiu ao emprego do termo inglês 
partnership. Ha que admitir-se, todavia, que, se em vez da palavra 
referida, ao espírito da aluna tivesse ocorrido companheiro/a, ore 
sultado final teria sido diferente, i.e. provavelmente teria produ 
zido a forma correcta. 

Alguns erros despertam no analista uma série de hipóteses sobre as 
causas que os terão determinado e, frequentemente, surge a inter
rogação sobre se o ensino a que os autores dos erros foram submeti 
dos ao longo da sua preparação - ou em ocasiões pontuais da sua pre 
paração - terá sido o mais correcto. Um exemplo disso é: 

(9) - ... not destroy my life with everything which can be nocive 
such as smoke [37c] 

Este erro demonstra, para além de um fenómeno de polissemia diver
gente do português (uma única forma: fumo) para o inglês (duas for 
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mas: smoke e smoking), que alguns alunos não são ainda capazes de 
distinguir entre uma forma verbal (smoking), que contém em si algo 
de sentido dinâmico, de acção e um nome (smoke), de sentido mais es 
tãtico, exprimindo resultado de acção. Na base da incapacidade re
velada pela aluna pode estar um tipo de ensino não consciencializa 
dor, muito proximo do método directo/natural, que deixava demasia
do da tarefa de aquisição as aptidões naturais do aprendente para 
apreensão das formas linguísticas da L2. 

Em certos casos, o ensino requer do professor um momento de exposi 
ção, esclarecedor e consciencializador, devidamente apoiado em e-
xemplos, de igual modo clarificadores, seguidos de conveniente e-
xercitação. Mesmo que se possa concordar que tal tipo de actuação 
docente não deva ser frequente nos níveis elementares da aprendiza 
gem, nos níveis adiantados ele não pode ser posto de lado. Só*assim 
os aprendentes se apetrecharão com a necessária capacidade de ana
lise que, em muitos aspectos da língua estrangeira, lhes poderá per 
mitir uma produção mais correcta, formalmente, e mais apropriada, 
pragmat icamente. 

Naturalmente que uma maior capacidade de análise da propria LI po
derá constituir uma vantagem que ajude na apreensão das diferenças 
existentes entre dois ou mais termos próximos na L2. Se a aluna que 
escreveu (9) tivesse presente, no momento da produção, que fumo po 
de significar o produto da combustão e o acto de fumar, e que a um 
e outro significado poderão corresponder formas diferenciadas na 
língua estrangeira, talvez o erro tivesse sido evitado. No entanto, 
as lacunas que, com frequência, se verificam em relação âlíngua ma 
terna reflectem-se, inevitavelmente, naquilo que os alunos produ
zem na L2. Ë isso que se pode concluir a partir de: 

(10) - * They often immigrate [15a] 

A aluna deveria ter escrito emigrate. Não o fez, naturalmente, por 
que, em português, também não sabe utilizar, discriminadamente, e-
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migrar e imigrar. Por isso não é fácil dizer-se até que ponto (10) 
serã um autêntico erro na L2 ou antes o mero reflexo de um erro na 
língua materna. 

Alguns erros lexicais, nomeadamente aqueles que ocorrem com 'com
pounds' do género de consumer society, só poderão ser evitados a-
través da pura memorização das formas alvo. Quando os alunos escre 
vem 

(11) - a) * society of consume [66a] 
b) * consumptive society [67d] 
c) * consumption society [79c] 
d) * consume society [80a], 

não estão a fazer mais do que tentarem utilizar a lógica da língua, 
mas sempre como processo de tradução da expressão portuguesa "so
ciedade de consumo". Esta expressão é um sintagma nominal constituí 
do por um nome e um sintagma preposicional que o modifica: 

SN 

N 
i 
i 
I 

Soe iedade consumo 

A tendência natural dos aprendentes portugueses é para transferi
rem esta mesma estrutura para o inglês, disso sendo exemplo (11-a), 
Todavia, a este nível de aprendizagem, já muitos alunos terão toma 
do consciência de que esse não é o esquema adequado na L2. Por is
so, numa tentativa de aproximação ã construção inglesa, tentam uti 
lizar o esquema, substancialmente diferente, desta língua: 
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| j 
Consumer Society 
(Sociedade de consumidores) 

Nesta, a base do sintagma, um nome, é pré-modificada por outro no
me que a >recede. Este mecanismo parece ter sido captado por alguns 
dos aluno,, nomeadamente os autores de (11-c) e(ll-d). Simplesmen
te, o 'none* que utilizaram (que é um verbo) para modificar o 'head 
noun' não foi aquele que deveria ser utilizado, mas sim uma forma 
que, por ;er graficamente semelhante ao nome que faz parte do sin
tagma preposicional português, julgaram ser adequada. 
Repare-se que apenas em um dos exemplos fornecidos, a modificação 
foi feita por intermédio de um adjectivo, em (11-b), o que poderá 
ser uma p -ova de que, para a sua autora, a pré-modificação de um 
nome por outro nome ainda soa como estranha. 

QUADRO XV 
(Confusão de palavras de ortografia e significado próximos) 

TIPO DE ERRO N° de ocorr. % Interf. 
! 

0 
0 

adj.//adj.n (economical//econo
mic) 53 23,4 5 10,6 

Verb//subst (prove//proof) L9 13,5 18 38,3 
Subst.//subst.(smoke//smoking) 11 14,9 3 6,4 
Verb//adj. (confuse//confused) 8 5,7 3 6,4 
Subst//adj (foreigner//foreign) 32 22,7 12 25,5 
Verb//verb (predicates/predicts) 7 5,0 _ M N 

Adj//subst (foreign//foreigner) LO 7,1 4 8,5 
Adv//prep (accordingly//accor-

ding to) 2 1,4 
Adv//adv (materially//materia-

listically) 2 1,4 
Vários 7 5,0 2 4,3 

TOTAIS 
...„„. „ 

141 100,1 47 100,0 
Percentagem total de interferênci a 33,3 
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c) Erros por influência da LI :proximidade gráfica ou tradução li
teral 

A designação dada a este grupo de erros impõe uma breve explicação 
introdutória pelo facto de o mesmo poder dar a entender que o cri
tério que conduziu ao agrupamento dos erros aqui considerados foi 
de natureza etiológica e não de natureza descritiva como os que fo
ram abordados ate aqui. Se essa crítica vier a ser formulada, ela 
terã que ser parcialmente aceite. No entanto, não foi exclusivamen 
te a língua materna, como causa de erros, que entrou em considera
ção. Ha aspectos descritivos que determinaram a integração dos di
versos erros na categoria presente, tais como a parcial correspon
dência gráfica e semântica entre palavras das duas línguas e a tra 
dução 'mot â mot' da LI para a L2. 

Os erros considerados neste grupo não são falsos cognatos do tipo 
daqueles que foram estudados em 3.2.4.1 (ver p. 180 ss.). Naqueles 
havia uma quase total correspondência formal entre as palavras das 
duas línguas, mas, no aspecto semântico, essa correspondência não 
existia. Lembrem-se os casos de notice e resumed, usados pelos a-
lunos para significarem noticia e resumido. Nos erros presentes, à 
maior ou menor proximidade gráfica, corresponde igualmente uma pro
ximidade semântica, como se verificará por alguns dos erros que 
transcreverei no decurso destas considerações. 

Comum aos 'false friends' e aos erros desta secção é a presença di 
recta da língua materna. Essa influência é motivada pela forma grã 
fica ou fonológica das palavras ou resulta da atribuição as pala
vras usadas na L2, do significado de palavras semelhantes na LI a-
travês da tradução directa do português. Na frase 

(1) - * triffids became masters and profited the disorganizatior 
immediately [73] 

(os triffids tomaram-se patrões e aproveitaram a desorga 
nização imediatamente), 
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é clara a transferência para inglês do verbo português aproveitar 
e a adopção da construção que o caracteriza (i.e. transferência le 
xical e gramatical simultânea). Mais apropriado do que considerar 
o erro na frase citada como decorrente da omissão da preposição (e. 
g. ... profited from/by the disorganization) seria considerar que 
a solução mais adequada para a tradução da frase portuguesa seria 
utilizar take advantage of. A maneira como o aluno tentou resolver 
o problema foi traduzir para inglês, pela palavra e pela construa 
ção que encontrou mais próximas das da língua materna. 0 facto de 
mais duas alunas terem utilizado o mesmo verbo, precisamente com o 
mesmo sentido e a mesma sintaxe, confirma que se trata de uma item 
sujeito a erros. 

Algo de semelhante se passou com joint em: 

(2) - a) * the stories of the two men were being jointed [6a] 
(as historias dos dois homens estavam a ser juntas) 

b) * those kind of little informations we can joint them [6b] 
(estas espécies de pequenas informações podemos junta-
-las) 

A proximidade gráfica entre juntar e joint, combinada com uma cer
ta proximidade de significado, tentaram a aluna a fazer do termo 
inglês uma utilização errada: o verbo inglês ê join. Por isso a a-
luna a) forjou um verbo novo (i.e. joint) ou b) des-substantivou o 
nome joint, dando-lhe a função de verbo. 

Ainda no domínio dos verbos, ha alguns erros que merecem ser desta 
cados: 

(3) - a) * a reader can make no idea [9a] 
(um leitor não pode fazer ideia nenhuma) 

b) * when presenting characters [9b] 
(ao apresentar as personagens) 

c) * doing the same kind of life [25a] 
(fazendo o mesmo género de vida) 



- 215 -

d) * the only person who interests is the "I" [38a] 
(a única pessoa que interessa é o "eu") 

e) * Idioms should be translated by idioms, otherwise the 
translation wouldn't result [75a] 
(as frases idiomáticas deveriam ser traduzidas por fra
ses idiomáticas, de outro modo a tradução não resulta
ria) 

Erros como estes - e basta consultar a lista completa para se ver 
quantos mais se lhes poderiam juntar - denunciam uma certa confian
ça que os aprendentes têm na transferência directa da língua mater 
na para a língua alvo. Essa confiança só se pode explicar pelo fac
to de a mesma estratégia ter resultado bem em outras situações. A 
tendência manifestada por algumas palavras para co-ocorrerem com ou 
trás ('collocation'), no entanto, inviabiliza o sucesso da estratê 
gia referida. Por isso o ensino tem de se preocupar com erros des
te tipo, treinando os alunos na forma de contrariar a intromissão 
da LI. 

Alguns outros exemplos testemunham o recurso à tradução literal 
com palavras de categorias gramaticais diferentes dos verbos. E o 
caso de 

(4) - Middle Orient [8a] 

A palavra Orient existe em inglês com o mesmo significado da pala 
vra portuguesa oriente. No entanto, não ê utilizada para significar 
a área do globo que a aluna tinha em mente quando escreveu a frase 
citada (i.e. Middle East). 

Do texto que alguns dos alunos tinham que traduzir para inglês, 
constava a seguinte passagem: "Os estudantes, ao oruzarem-se com e-
la nos corredores da Faculdade, interrogavam-se sobre quem se
ria ...". As partes sublinhadas (por mim) constituíram um mar de 
problemas para os alunos. Entre aqueles que erraram - e foram mui-
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tos - as soluções propostas foram do seguinte teor: 

(5) - a) * The students, on crossing her in the Faculty [38b] 
b) * The students crossed with her [39c] 
c) * The students, on crossing with her [45b] 
d) * They asked themselves who she could be [36a] 

Poderá alegar-se que parte dos erros registados se deveram à situa 
cão, isto é, eles não teriam ocorrido em tão grande número se os es 
tudantes tivessem que exprimir a mesma ideia ou descreverem a mes
ma situação sem estarem condicionados pelo texto de saída, que, des 
se modo, acentuou a interferência da língua materna. A meu ver, tal 
alegação só parcialmente tem validade, dado que, por aquilo que ve 
nho dizendo, a presença da LI parece ser algo de inevitável em to
das ou quase todas as situações. Pensar directamente na L2 parece 
que continua a ser apenas uma aspiração das teorias que têm sido di 
vulgadas sobre o ensino das línguas estrangeiras. Muito mais fre
quente ê operar na LI e usar o monitor para transferir para L2. Por 
isso me parece que ê urgente reconhecer-se a importância da tradu
ção e trata-la de modo adequado. Ela pode constituir um dos procès 
sos mais eficazes para prevenir ou eliminar certos erros que resul 
tam do contraste entre as duas línguas. Continuar a reconhecer-se 
que a tradução tem uma força extraordinária, positiva ou negativa, 
sem se fazer nada para a domesticar, parece-me ser uma atitude er
rada que se reflectirá, cada vez mais, nos erros que ela vem cau
sando. 

0 total dos erros reunidos nesta secção ê de 89, todos eles consi
derados de interferência. 

d) Erros resultantes da interferência indirecta da LI 

Os erros considerados na alínea anterior foram atribuídas â influ
ência directa da língua materna dado a semelhança gráfica ou estru 
tural das palavras numa e noutra das duas línguas ter induzido os 
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alunos em falta. 

Na secção presente os erros denunciam também a influência da LI, 
mas através de um processo um pouco mais complicado, como tentei ex 
plicar anteriormente (ver p. 50 ss.). De novo a transferência sur 
ge como instrumento preponderante nas estratégias de comunicação 
dos alunos, o que reforça a indispensabilidade de se lhe prestar a 
atenção devida, em vez de a ignorar como se tem feito frequentemen 
te. Neste momento estamos na presença de algumas das suas consequ
ências negativas, expressas pelos erros compilados. Em alguns ca
sos, estes são verdadeiramente impeditivos da compreensão da mensa 
gem que os seus autores pretendiam veicular se o leitor ou o alocu 
tãrio não dominar minimamente o português. Veja-se o seguinte: 

(1) - * ... open a running account [3] 
(abrir uma conta corrente) 

Se a interferência tivesse sido directa, a aluna teria, muito pro
vavelmente, escrito a palavra correcta (current). As razões, natu
ralmente mais psicológicas do que linguísticas, que ditaram este ti 
po de comportamento devem constituir uma explicação muito interes
sante para a teoria da aprendizagem das línguas estrangeiras. Por
que razão terá a aluna rejeitado a palavra current? Porque a sua 
proximidade com a palavra portuguesa se lhe tornou suspeita? Por
que entendeu que running também pode significar corrente e, por es 
sa circunstância poder ser utilizada sem originar distorções de sen 
tido? Ou terã acontecido que a autora do erro não tinha conhecimen 
to da palavra current, o que é pouco provável, e, através da tradu 
ção, procurou arranjar-lhe um equivalente? Este tipo de comporta
mento não é original dos aprendentes portugueses (cf. James 1980: 
184). 

Todas estas questões, quando devidamente respondidas, poderiam lan 
çar alguma luz sobre as estratégias comunicativas dos aprendentes, 
não só no plano individual de um ou outro aluno que tenha cometido 
determinado erro, mas também no plano geral, com aplicação ã massa 
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anónima dos aprendentes de línguas estrangeiras. Parece não resta
rem dúvidas, porém, que uma componente importante das estratégias 
comunicativas é uma espécie de jogo em que o aprendente se arrisca 
a acertar ou errar quando se encontra perante várias alternativas 
que se lhe apresentam e escolhe uma, sem obediência a qualquer cri 
terio visível. Kellermman sugere que os aprendentes têm intuições 
quanto â transferibilidade (1976). Quando a escolha se revela acer 
tada, constitui um encorajamento para novas tentativas futuras; se 
é mal sucedida, contribui para uma atitude de cautela que poderá 
traduzir-se naquilo que se verificou em relação a current: o recur 
so â tradução sempre é um critério. 

Mas, para se traduzir, é sempre necessária uma forma de saída e, 
quando os alunos raciocinam em português, essa forma pode ser uma 
das várias sinonimas que lhe poderão ocorrer na LI. Atente - se na 
frase seguinte: 

(2) - * I was curious and I got out to know what was happening [24] 
(Eu estava curiosa e saí para saber o que estava a aconte
cer) 

A aluna limitou-se a traduzir do português a forma que está subli
nhada na frase portuguesa, ignorando que, na circunstância, find 
out seria uma melhor solução. No entanto, as probabilidades de uma 
forma correcta vir a ser utilizada, aumentariam se, em vez de sa
ber, a palavra portuguesa que lhe ocorreu tivesse sido descobrir, 
por exemplo. Este raciocínico permite-nos adiantar algo mais sobre 
o carácter determinante de que se reveste a forma como os aprenden 
tes pensam na sua propria língua: se as formas utilizadas se encon 
tram próximas das da L2, há probabilidades de surgir produção cor
recta; de contrário, os enunciados correm o risco de sairem erra
dos. 

Quando declarei que as probabilidades de a autora de (2) empregar 
a forma correcta seriam maiores se tivesse pensado no verbo desço-
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brir, tinha presente o que uma sua colega tinha feito: 

(3) - * Livingstone had always wanted to find out the fountains of 
the Nile [40a] 
(Livinsgtone tinha sempre desejado descobrir as nascentes 
do Nilo) 

Mas aqui também a escolha não foi feliz, por não ser a forma empre 
gada a que se adequa ao contexto. No entanto, a associação entre 
descobrir e find out - o que eu pretendia demonstrar - funcionou. 
Curioso ê também o que se passou com fulfil nas frases seguintes: 

(4) - a) * to fullfill your hidden desires [13] 
b) * to see other people happy fulfills me [25] 
c) * in order do fulfil what he really believes [29] 

De novo parece estranho que as alunas não tenham utilizado uma pa
lavra mais próxima da língua materna (realize - realizar), o que 
daria solução apropriada, pelo menos em (4-a) e (4-c). Porque ra
zão terá sido desprezada a solução mais fácil em favor de outra, 
aparentemente mais difícil, que se distancia, substancialmente, de 
qualquer forma portuguesa? Talvez a resposta esteja na atitude de 
reserva ou de suspeita em relação a realize, um 'false friend' bem 
conhecido, para o qual se chama frequentemente a atenção dos alu
nos. Como resultado dessas chamadas de atenção, os alunos retraiem 
-se perante a hipótese do seu emprego inapropriado e procuram ar
ranjar outras formas substitutas. Quando escrevem ou dizem *He real 
ized all his tasks, como forma de expressão para Ele realizou to
das as suas tarefas, por exemplo, é-lhes dito que, em vez de real
ized, devem utilizar fulfilled. Em consequência disso, isto ê, co
mo resultado do ensino, nasce a tendência para associar realizar e 
fulfil em todas as circunstâncias. Trata-se, indubitavelmente, de 
um exemplo daquilo a que Nancy Stenson chamou 'induced errors', is 
to e, erros que resultam das estratégias de ensino (cf. Stenson 
1983). 
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Os erros induzidos não são, exclusivamente, uma consequência do en 
sino, mas podem resultar, igualmente, das estratégias de aprendiza 
gem praticadas pelos próprios alunos. É isso que se depreende do se 
guinte: 

(5) - * but suddenly turned up a bend [77] 
(mas de repente apareceu uma curva) 

A associação das palavras sublinhadas é uma consequência do contac 
to com expressões como "They told me they would come, but they 
haven't turned up yet". A tradução funciona, numa primeira fase, co 
mo meio de apreensão do termo novo e volta a funcionar, numa segun 
da fase, como meio de ultra-generalizar a palavra apreendida a si
tuações que a não toleram. Em (5) levanta-se também a questão da 
preferência por uma forma mais distante do português, em prejuízo 
de uma mais próxima {appeared). Mas a explicação terã de ser dife
rente das que foram até agora aventadas. 

Ë minha convicção de que alguns termos ingleses exercem um certo 
impacto junto dos aprendentes portugueses exactamente porque con
trariam todas as expectativas de proximidade com a LI, que eles pos 
sam ter alimentado até ao seu surgimento. Assim um termo acabado de 
surgir pode ser encarado como uma forma curiosa e útil, que convém 
arquivar para uso em próximas oportunidades. Creio que turn up po
de ser considerado como um desses exemplos. 

A análise dos erros desta secção levanta uma questão muitíssimo im 
portante em relação ã aquisição do vocabulário. Ela demonstra que 
essa aquisição não se pode medir em termos quantitativos, isto é, 
quanto mais léxico os alunos captarem melhor. Mais importante do 
isso é medi-la em termos qualitativos. Por outras palavras, a boa 
aquisição de vocabulário é a aprendizagem dos limites tão precisos 
quanto possível do seu significado, uma tarefa particularmente di
fícil quando se tem consciência de quanto a língua materna pertur
ba a marcação das fronteiras semânticas e pragmáticas dos diversos 
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lexemas. 

Não considerei os 41 erros registados neste grupo como casos de in 
terferência pelo facto de esta se ter revelado de forma indirecta. 
No entanto, pelos comentários acima feitos, é" fácil depreender-se 
que o papel da LI na origem destes erros tem considerável importân 
cia. 

e) Expressões idiomáticas 

Não são, no fundo, muito diferentes dos erros reunidos nas duas a-
líheas anteriores os que foram agrupados nesta secção. Trata-se de 
expressões feitas, consagradas pelo uso, e que são por vezes per
turbadas pela intromissão da língua materna dos alunos ou resultan 
tes de aprendizagem incompleta. Em 

(1) - * he was an elderly well-looking man [6] 
(era um homem idoso e bem parecido) 

é visível a influência do adverbio português bem. Por outro lado o 
aluno usou de certa lógica ao privilegiar um advérbio, em prejuízo 
de um adjectivo, como modificador do partieípio presente looking. 
Todavia, acontece muitas vezes que a lógica não ê determinante na 
forma como as línguas se regem internamente e as expressões idioma 
ticas são disso bons exemplos. Por isso, elas devem ser aprendidas 
como um todo, nenhuma das partes constituintes podendo ser dispen
sada. 

Por vezes essa aprendizagem não se processa de maneira completa e 
a língua materna 'aproveita' a oportunidade para deixar a sua mar
ca. Repare-se no seguinte exemplo: 

(2) - * On a hand [63] 
(Por um lado) 

Tendo ouvido ou lido muitas vezes "on the one hand", a aluna conse 
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guiu apenas captar o significado da expressão, Ê de crer que, ao 
nível da recepção, tal expressão não lhe cause o mínimo de proble
mas. Mas, quando passa ã fase de produção, ela aplica apenas parte 
dos elementos necessários, obedecendo â estrutura portuguesa cor
respondente: prep. + artigo + nome. 

Alguns erros revelam que as expressões que neles figuram foram ca£ 
tadas pelos aprendentes, mas estes não são ainda capazes de distin 
guir os casos em que as mesmas podem ser utilizadas daqueles em que 
o não podem: 

(3) - a) * what for to fight [60] 
b) * The reader must read it twice not to make a mess with 

the names [30] 
c) * The problem is that a great deal of scientists are con

cerned with ... [72] 

£ particularmente elucidativo o que ocorreu em (3-b), onde a aluna 
generalizou a uma situação que não a admitia uma expressão que tra 
duz "fazer uma confusão" (e.g. You've made a mess of the job/Trans 
formaste isto numa grande confusão - I've never seen so much mess 
and disorder/Nunca vi tanta confusão e desordem). Do mesmo modo a 
great deal of (empregue apenas com nomes massivos) foi usado em 
(3-c), em vez de a lot of porque a aprendizagem dos autores dos er 
ros não chegou ainda ao fim: aprenderam apenas que ambas as locu
ções significam ima quantidade de, mas não foram ainda consciência 
lizados quanto ã impossibilidade de serem usadas indiferentemente. 

A outros níveis de aprendizagem, ë bastante frequente a confusão 
entre instead of e in spite of, devido, provavelmente, a alguma se 
melhança gráfica existente nas partes iniciais das duas expressões. 
O facto de ainda ocorrer ao nível de aprendizagem em que se encon
tram os estudantes que forneceram este corpus pode ser interpreta
do como falta de cuidado, ou de empenho, durante o processo de apren 
dizagem em ordem â distinção entre as duas formas: 
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(4) - a) * He knows he had been put on the shelf, and he tries to 
survive instead of that [8] 

b) * In spite of "triffids" it could be other things [64] 

Registei 17 erros desta natureza, mas, como ê evidente, trata-sede 
questões intralinguais. 

f) 'Não composição de palavras' 

Já temos visto alguns erros cometidos pelos alunos nas suas tenta
tivas de formação de palavras a partir de elementos independentes 
que eles reúnem de maneira incorrecta (ver p. 201 ss.). Os três er
ros reunidos na presente secção demonstram que o contrário também 
pode ocorrer, isto ê, os estudantes acabam por apresentar formas 
que representam uma 'não composição', em elementos separados, depa 
lavras que existem em inglês como um todo aglutinado. Como facil
mente se compreende, isto não ê resultado de uma atitude premedita 
da que parta do conhecimento das formas alvo, porque, se tal acon
tecesse, o mais provável era que os alunos as utilizassem sem trans 
formação. Por exemplo, ê pouco ou nada plausível que 

(1) - * When I came over my fear [21] 

tenha resultado de overcome, utilizado como ponto de partida. O 
que aconteceu foi que a aluna dominava, conceptualmente, os elemen 
tos necessários ã formação da palavra adequada, mas, por desconhe
cer a sua existência ou por qualquer outro factor, não foi capaz de 
a reproduzir. 

Nos outros dois casos é clara a interferência do português: 

(2) - a) ... we are having in our days [10] 
b) ... that lie under our social actions [14] 

Em (2-a), alem do paralelismo com "... que estamos a ter nos nos-
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sos dias", há possibilidades de a proximidade fõnica de nowadays 
ter actuado em reforço da forma produzida pelo aluno. Em (2-b), a 
versão fornecida pela aluna é resultante da tradução lógica daqui
lo que terá pensado na língua materna: "que subjazem/estão por de
baixo das nossas acções sociais". A transferência não resultou po
sitiva porque ao fazer a decomposição da palavra portuguesa (i. e. 
subjazem = jazem sob), a aluna transferiu a ordem dos elementos 
constituintes para a L2: jazem sob 

1ie under 

Se tivesse procedido a uma versão directa de subjazem para a L2, 
teria havido transferência positiva: 

sub jazem 
i I 

under 1 ie 

g) Erros vários 

Duskovã (v.g. p. 32) chamou aos erros que ocorrem isoladamente, sem 
obedecerem, aparentemente, a qualquer sistematicidade, nonce mis
takes. De algum modo, é isso que se pode chamar aos casos sobran-
tes dos grupos de erros tratados nas alíneas anteriores, apesar de 
nestes haver também uma considerável percentagem de erros que ocor 
reram uma única vez. No entanto, foi possível rotulá-los de uma ma 
neira especial, mesmo que para a formulação do rotulo se tenha ti
do que recorrer a factores de natureza etiológica. 

Relativamente aos erros que integram a alínea presente não é possí 
vel proceder-se a qualquer rotulação mais ou menos precisa, por ra 
zoes de variada ordem. Uma delas é a frequente dificuldade com que 
deparamos para vislumbrarmos o que os alunos queriam dizer ao uti
lizarem um determinado termo. As vezes, através do contexto, são-
-nos dadas indicações nesse sentido, mas ficamos sempre com dúvi-
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das quanto â precisa intenção dos autores dos erros. Por isso, os 
termos que figuram entre parênteses, â frente da forma considerada 
errada, são meras sugestões de correcção. Ê isso que se verifica em 
relação a 

(1) - * dreams we carry on [maintain] during our lives [25] 

Falta-nos saber muita coisa sobre aquilo que a aluna pretendia trans
mitir através desta frase. Reproduz indo-se o período em que ela vi
nha integrada, não se obtém ajuda muito significativa: "Everybody 
has some dreams, dreams we carry on during our lives, and that help 
us to keep on living in the hope of reaching them some day". A uti
lização da partícula on parece ter a intenção de transmitir-nos a 
ideia de continuidade. A essa luz talvez maintain pudesse ser o ver 
bo a usar. 

Ha casos em que o erro resulta de pura troca de palavras e reflec
te ignorância da forma pretendida: 

(2) - * my nephew from America [35] 

0 que o estudante tinha escrito anteriormente indicava que se tra
tava de uma sobrinha, e não de um sobrinho, que ele queria falar-
-nos. Este erro é um claro exemplo de como, muitas vezes, os erros 
são cometidos mas não são identificados pelos alocutãrios dado es
tes não estarem informados sobre a realidade que a linguagem utili_ 
zada pretende transmitir. Se no caso de (2) o contexto não forne
cesse as indicações que referi, a professora que classificou a pro 
va teria de considerar que não havia erro. 

Hã erros que sõ se compreendem através de uma tentativa de decifra 
ção daquilo que possa ter presidido â sua produção. Por exemplo, 
não é muito transparente, a primeira vista, o que a palavra short
age significa em 

(3) - * he hates himself due to his shortage [46] 
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Anteriormente, a aluna tinha escrito: "The selfish person is never 
happy with himself, because he isn't able to obtain everything he 
wants. So, he is unable to love the others but at the same time ..." 
(segue-se a frase transcrita em (2)). Provavelmente o significado 
atribuído a shortage é o de poverty, uma hipótese apoiada na parte 
final do primeiro período transcrito. Mas, a confirmar-se tal hi
pótese, permaneceria a dúvida sobre o modo como a aluna chegouâpa 
lavra que usou. Terão pesado na sua decisão expressões como to be 
short of money, water shortage, etc.? E fica em aberto a possibi-
dade de ela querer dizer algo que nada tenha a ver com o conceito 
de pobreza. 

Alguns dos termos empregados não dão sequer possibilidades de se es 
pecular sobre qual o significado que lhes foi atribuído no momento 
em que foram escritos, como acontece a propósito da palavra subli
nhada no exemplo seguinte: 

(4) - * because of this sharp tremor [21] 

Mesmo que se recorra ao contexto mais alargado em que a frase vem 
integrada, as duvidas permanecem: "All houses were shaking, becau
se of this sharp tremor, and from the sky large drops were falling". 
Terá a palavra em causa sido utilizada em vez de intense, violent, 
sudden ou outra palavra semelhante, ou a sua autora pretendia trans 
mitir através dela qualquer efeito estilístico especial? Não se po 
de sair do campo da dúvida. 

A transferência também deixou as suas marcas em alguns destes er
ros, embora de modo mais atenuado do que nos erros que foram ante
riormente considerados como resultantes da influência directa e in 
directa da LI. Ê isso que documentam os erros seguintes: 

(5) - a) * What happen to old clothes? They usually are put out [36b] 
(o que acontece ãs roupas velhas? Normalmente são pos
tas/deitadas fora) 
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b) * facing the situation with all my strength and holding 
the consequences [48b] 
(encarando a situação com toda a minha força e aguentan 
do as consequências) 

Cada uma das palavras usadas erradamente justificariam comentários 
próprios, o que seria fastidioso fazer de uma maneira exaustiva. 
Como observação final há que se salientar a mistura de causas in
tra- e interlinguais na base de muitos dos erros, em combinação com 
uma aprendizagem defeituosa que ê detectável em alguns casos. Por 
isso não pude considerar a interferência da língua materna como cau 
sa isolada de nenhum dos erros que constam desta alínea e que atin 
gem um total de 98. 

QUADRO XVI 

(Inadequação contextual) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Formação de palavras e circun
lóquios 31 7,4 2 1,4 

Confusão entre palavras seme
lhantes 141 33,6 47 33,6 

Interf. directa da LI 89 21,2 89 63,6 
Interf. indirecta da LI 41 9,8 — — 

Expressões idiomáticas 17 4,0 — — 

Decomposição de palavras 3 0,7 2 1,4 
Vários 98 23,3 — — 

TOTAIS 420 100,0 140 100,0 

Percentagem total de interferênc ia 33,3 
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3.2.4.4 Neologismos 

As estratégias comunicativas referidas por Tarone (1977) são consi 
deradas como atitudes conscientemente assumidas pelos aprendentes 
a fim de ultrapassarem as barreiras que se lhes apresentem nos seus 
esforços de comunicação. Entre essas estratégias conscientes encon 
tra-se a "word coinage" - um termo criado por Varadi (1973), mas 
que a investigadora americana perfilha - ilustrada pela palavra 
"airball", usada em vez de 'balloon' (cf. Tarone, ob. cit.:198). In 
discutivelmente, o exemplo fornecido é produto de uma atitude cons 
ciente do aprendente que o produziu, mas, dado o seu carácter des
critivo, seria, a meu ver, mais adequadamente designado de circun
lóquio. "Word coinage" (neologismo) designa a palavra nova (não e-
xistente na língua) que o aprendente cria para comunicar um concebi 
to (cf. Tarone:198). 

Em face da análise dos 'neologismos' que encontrei, levanta-se a 
questão de se saber se todos eles poderão ser considerados como pro 
duto de uma estratégia consciente, embora esteja fora de duvida que 
a maioria deles se encontram nesse caso. Algumas das 'coinages' re 
velam resultados da aprendizagem que, pode admitir-se, surgem ao 
espírito dos alunos nos momentos de produção, de uma maneira sub-
reptícia, combinando-se vários elementos, aprendidos numa fase an
terior, de uma maneira consciente ou sub-consciente. 

As formas verbais terminadas em -ateia) são um bom exemplo do que 
acabo de dizer: *massacrated [18], *pronunciate [48], * preocupate 
[56], *applicated [63]. £ natural que algumas destas formas tenham 
surgido como resultado de uma 'criatividade' consciente, mas aexis 
tência de numerosos verbos ingleses com igual terminação, reforça
da pelo conhecimento de palavras como pronunciation, pveocupation, 
application, pode ser tomado como factor justificativo dos erros 
dos alunos sem que eles tenham tido consciência de que estavam a in 
ventar novas palavras. Acontece, além disso, que as formas erradas 
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se aproximam, graficamente, das formas correctas correspondentes e 
têm a parte nuclear comum ao português. Isso poderá reforçar o ca
rácter inconsciente da causa de alguns erros. Estão neste caso, a-
liás como os anteriores também estavam, *mortifio wars [40], * I'm 
conscient of this fact [50], *vegetals [70], "théorie [72] ,*anthag_ 
onic [77], entre outros. 

Pareceu-me legítimo atribuir â interferência a maioria desses er
ros, visto ser sensível o seu decalque em termos originários da lín 
gua portuguesa. Mas essa interferência é mais evidente em exemplos 
como preconizes [18] , *which can be nocive [37] , "equitation [63], 
*intervenients [64]. Em relação a estes casos há que admitir como 
consciente a estratégia adoptada pelos estudantes já que as pala
vras produzidas não têm qualquer proximidade gráfica com palavras 
inglesas que possam veicular a mesma ou aproximada carga semântica. 
Por isso temos de considerar este tipo de palavras como exemplos 
puros de 'coinage' dado que não partem de quaisquer elementos co
nhecidos da L2. Embora numa interpretação um tanto forçada, poderá 
mesmo dizer-se que se trata de casos de interferência da L2 sobre 
a LI, uma vez que as raízes das palavras são portuguesas e so as 
terminações têm características inglesas. 

0 que acaba de ser dito pretende demonstrar que as estratégias co
municativas conscientes, traduzidas em erros, têm alguma frequên
cia. No entanto pode igualmente encontrar-se uma atitude oposta, 
quando, em vez de o aprendente procurar anglicizar uma palavra por 
tuguesa, considera suspeitas as formas que se apresentem demasiada 
mente próximas das portuguesas correspondentes. Está neste caso 
*enciclopedy [84], cuja contrapartida correcta a aluna terá certa
mente encontrado repetidas vezes ao longo do seu curso. 0 tipo de 
estratégia adoptada é, certamente, consequência de insucessos re
sultantes de tentativas no sentido oposto, uma modalidade que, ape 
sar disso, é frequentemente detectada. Âs vezes este último aspec
to reduz-se, pura e simplesmente, â adopção de palavras portuguesas 
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sem a mínima transformação. Alguns exemplos: 

(1) - a) * sobrenatural [70] 
b) * vegetal [73] 
c) * something irreal [81] 
d) * militar affairs [84] 

Terá sempre que ser admitida a hipótese de alguns destes erros po
derem ter sido feitos espontaneamente, sem que tenha intervindo 
qualquer atitude consciente. Todavia isso é de determinação muito 
difícil. 

É de 58 o número total de 'coinages' reunidas nesta secção, 36 das 
quais atribuídas à interferência da língua materna, o que represen 
ta 62,U. 

3.2.4.5 Interferência de_outras línguas estrangeiras 

Ë apenas natural que a aprendizagem anterior ou simultânea de ou
tras línguas estrangeiras imprima as suas marcas no inglês produzi 
do pelos estudantes. Isso foi notado por Dusková, que detectou no 
inglês dos seus alunos influências da língua alemã. No estudo pre
sente também localizei alguns casos claros de interferência de ou
tras línguas, nomeadamente do alemão. Vejam-se os casos que se se
guem: 

(1) -a) * They had been sparing some money [12] 
b) * We spend to much craft [40] 

Parece obvio que o erro em (1-a) se deve â influência do verbo ale 
mão sparen e o de (1-b) ao substantivo Kraft. Verifiquei nos arqui 
vos da Faculdade que as duas alunas, autoras das frases transcri
tas, também estudavam língua alemã na variante de Estudos Ingleses 
e Alemães. 
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Também detectei casos que parecem apontar para a interferência do 
francês : 

(2) - a) * At this time children was a symbol of viohess [15] 
b.) * poor people, paysans [78] 
c) * Music and lecture are my favourite entertainments [79] 
d) * the end they choosed and porsuived [83] 

Por detrás das palavras sublinhadas poderão estar as francesas 'ri
chesse' ,'paysans', 'lecture' e 'poursuivre'. 0 facto de nem todos 
os autores dos erros frequentarem francês na Faculdade não é razão 
suficiente para se pôr de lado a hipótese de interferência do fran 
cês, dado que a maioria dos estudantes portugueses estuda esta 1£n 
gua no seu curso de ensino secundário, frequentemente durante cin
co ou mais anos. 

Há também um elevado número de palavras, especialmente muitos no
mes terminados em -ment, tais como *functionement e *disaprovement, 
que podem também ter as suas origens na influência do francês. No 
entanto, por se tratar de um sufixo que também é vulgar em inglês, 
pareceu-me pouco seguro atribuir esses erros à interferência daque 
la língua. Pelo menos seria necessária uma cuidadosa verificação 
junto dos autores dos erros, o que é uma hipótese sem viabilidade 
no âmbito do trabalho presente. 

QUADRO XVII 
(Interferência de outras línguas) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorrências 0 
0 

Francês 
Alemão 

4 
2 33,3 

TOTAIS 6 100,0 
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3.2.4.6 Termos arcaicos 

0 único caso registado ê, certamente, produto dos estudos literá
rios que os estudantes têm seguido: 

* everything that draw nigh its web [17] 

QUADRO XVIII 

(Erros lexicais) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. 0 
b 

Falsos cognatos 29 4,8 29 13,3 
Polissemia divergente 95 15,6 13 6,0 
Inadequação contextual 420 69,0 140 64,2 
Neologismos 58 9,5 36 16,5 
Interf. de outras línguas 6 1,0 — — 
Termos arcaicos 1 0,2 — 

100,0 TOTAIS 609 100,1 218 100,0 

Percentagem tota] . de interferem -Adi 35,8 

3.2.5 Erros gramaticais 

Ha dois aspectos a realçar a propósito da problemática dos erros gra
maticais. 0 primeiro desses aspectos coloca-se no âmbito dos métodos 
tradicionais do ensino das línguas estrangeiras 23 , os quais sempre en 
cararam o domínio das regras gramaticais como indispensável para o sa 
tisfatõrio comando de uma L2. Num clássico da metodologia do inglês po 
de ler-se: "0 aluno tem que estar solidamente apoiado no emprego da 
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gramática correcta se se pretende que ele atinja qualquer capacida
de 2k ou uso efectivo da língua" (Billows:154). Por conseguinte, sem 
a gramática, não há quem entenda nem quem seja capaz de elaborar um e-
nunciado na língua estrangeira, seja ele oral ou escrito. Esta visào 
tipicamente estruturalista tem sido posta em causa, nos tempos mais re 
centes, pelos mais entusiasmados defensores da corrente comunicativa, 
o que lhes tem valido algumas críticas que os resultados obtidos legi 
timam em alguma medida. Mas o bom senso de alguns linguistas mais frios 
perante as correntes inovadoras tem ajudado a que o bom senso modere 
as posições extremistas: "A abordagem nocional e particularmente útil 
no tratamento de distinções aspectuais e modais que muitas vezes con
fundem os estudantes. Em tais casos o conceito, mais do que a forma, 
deveria ser tomado como ponto de partida. ... Tudo isto não quer di
zer, evidentemente, que a competência gramatical tenha perdido súbita 
mente a sua importância e que se possa dispensar a gramática alegre
mente. Não devemos perder de vista o facto de que a comunicação efec
tiva também depende do domínio das estruturas gramaticais" (Eastwood. 
3). 

0 segundo aspecto a salientar é o da menor dimensão da gramática e a 
maior frequência de cada um dos seus itens quando comparados com o que 
se passa em relação ao léxico. Essa menor dimensão e maior frequência 
pode ser tomada como indicativo de maior rapidez de aquisição por par 
te dos aprendentes. No entanto, pela análise dos erros que vãosertra 
tados a seguir parece ter de concluir-se que as coisas não são bem as
sim, pois há erros que ocorreram em quase todos os aspectos gramati
cais, mesmo naqueles que são tradicionalmente considerados elementa
res e básicos, É isso que se poderá verificar nas páginas que se vão 
seguir. 
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3.2.5.1 Adjectivos 

a) Concordância redundante em número 

Alguma razão deve haver para explicar o facto de alunos, teorica
mente adiantados,continuarem a cometer erros como os que se regis
tam nesta alínea. Mais uma vez, aquilo que primeiramente salta â 
vista ê a interferência da língua materna. No entanto, não edere 
jeitar a hipótese de o francês - que a generalidade dos alunos tam 
bem estuda ou estudou - ter também algum grau de responsabilidade 
nos erros cometidos. Se se aceita que aprender uma língua éumacón 
tínua formação de hábitos, os que foram adquiridos na língua fran
cesa podem ter sido, pontualmente, alargados ã língua inglesa, co
laborando assim com a pressão própria que é exercida pela LI. 

Ha que notar, antes de mais, que só em três dos 10 erros que cons
tituem este grupo (301) os adjectivos precedem os nomes que modifi 
cam, como em: 

(1) - a) * All the Christians beliefs [41] 
b) * without one of the vitals organs of the body [70] 

Nos restantes casos os adjectivos são empregados em função predica 
tiva e, na quase totalidade, ocorrem com o verbo to be. Por exem
plo: 

(2) - a) * because they are différents and opposites [42] 
b) * They learn to be independents [75] 

Quererá dizer esta diferença de ocorrências que a função predicati 
va sujeita mais os adjectivos à interferência? 0 número relativa
mente reduzido de erros não permite que se tirem conclusões segu
ras a este propósito, todavia dá-nos uma indicação nesse sentido. 
Pela lógica, a hipótese contida na pergunta acabada de formular po 
dera ter alguma justificação dado que, quando ê empregado na função 
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de nome predicativo do sujeito, o adjectivo se encontra mais afas
tado do nome que modifica do que quando, como atributo, o precede 
imediatamente. Neste último caso há dois factores que podem expli
car o número reduzido de erros. 0 primeiro é que o adjectivo atri
butivo empregado antes do substantivo é próprio da L2, contrastan
do com os modelos mais generalizados da língua portuguesa. 0 esfor 
ço de aprendizagem orientado no sentido da ordem de palavras e a 
subsequente habituação a essa mesma ordem pode ajudar â fixação da 
ausência de marca do plural nos adjectivos. Esta ausência consti
tui o segundo factor. A aprendizagem simultânea, associada,dos dois 
factores, poderá funcionar como ajuda ao emprego futuro correcto. 
Também o facto de ser o último elemento do sintagma nominal a rece 
ber a marca do plural em inglês e a habituação a esse aspecto pode 
rá ajudar a que os enunciados produzidos pelos alunos resultem, na 
esmagadora maioria dos casos, correctos. Pela mesma razão, quando 
o adjectivo é empregado com função predicativa, a tendência para a 
concordância no plural, imposta pelo português, ganha mais força, 
tomando empressão em erros como os de (2). 

A professora que corrigiu a prova em que (2-a) aparece integrado, 
considerou, inicialmente, que opposites estava correcto por tê-lo 
tomado por um substantivo. 0 mais natural, porém, é que a aluna te 
nha empregado a palavra com função de adjectivo, uma conclusão que 
é reforçada pela copulativa and, que liga os dois adjectivos. 

Em termos de comunicação, estes erros não têm implicações signifi
cativas. Mas em termos de competência gramatical parece-me ser um 
tipo de falta pouco aceitável, atendendo-se ao nível em que os alu 
nos se encontram. 

b) Nominalização 

Também aqui a interferência da língua materna é um fenómeno perfei 
tamente visível. De facto, em português, as palavras corresponden-
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tes àquelas que os alunos empregaram erradamente podem ser utiliza 
das como substantivos, sem necessidade de qualquer outro elemento 
que apoie a nominalização. Se compararmos as frases que os alunos 
escreveram com a tradução respectiva, fica-se com uma ideia mais 
precisa: 

(1) - a) * and the most important of all is the fact [12] 
(e o mais importante de tudo é o facto) 

b) * I am a lay on this subject [14] 
(Sou um leigo no assunto) 

c) * a selfish person is a discontented [46] 
(uma pessoa egoísta é um descontente) 

A maior flexibilidade que, neste aspecto concreto, a língua portu
guesa apresenta em comparação com a inglesa - a possibilidade de as 
mesmas palavras poderem ser usadas como adjectivos e como substan
tivos - foi transferida pelos estudantes para a L2. 

Por vezes, torna-se difícil dizer se o erro cometido é um erro gra 
matical com um erro lexical, como acontece em: 

(2) - * that she was a foreign [42] 
(que ela era uma estrangeira) 

De acordo com o que foi dito a propósito dos erros em (1), é per
feitamente admissível que se trate de um erro gramatical. No entan 
to, a proximidade entre foreign e foreigner - tanto sob o ponto de 
vista gráfico como sob o ponto de vista fónico - pode ter levado à 
simples troca entre duas palavras semelhantes. 

c) Formação e distribuição dos graus 

Os erros aqui considerados são de duas naturezas diversas. Alguns 
são erros de natureza sintáctica e consistem na substituição de um 
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grau pelo outro, e.g. superlativo pelo comparativo; outros são er
ros de natureza morfológica que revelam falta de atenção ou desco
nhecimento das regras que presidem â declinação dos adjectivos. 

Estão no primeiro caso, por exemplo, as seguintes frases: 

(1) - a) * I had to think now of the better way of using my money 
[3] 

b) * Most of them say that the image's family is worst than 
a few years ago [10] 

Quando se fala em interferência da língua materna, pensa-se na 
transferência para a L2 de esquemas considerados correctos na LI. 
Mas pode acontecer que os aprendentes de uma língua estrangeira re 
velem incompetência em relação a alguns aspectos da sua própria lín 
gua. Por isso ê de toda a pertinência aquilo que C. Stendhal escre 
veu a propósito de uma analise de erros de inglês cometidos pelos 
seus estudantes suecos: "Uma outra questão que pareceu importante 
foi saber se os erros eram resultado apenas da pobreza do inglês ou 
se estavam relacionados, de modo algum, com a competência dos es
tudantes na sua língua materna" (pp. 119-20). 

A propósito dos erros transcritos em (1) levanta-se a mesma ques
tão importante no que toca â língua materna. Em face das frases por 
tuguesas correspondentes, i.e. "Eu tinha que pensar agora na melhor 
maneira de utilizar o meu dinheiro" e "A maioria deles diz queai-
magem da família é pior do que há uns anos", serão os estudantes 
capazes de dizer em que grau estão os adjectivos sublinhados?Ofac 
to de a mesma forma servir para o comparativo e para o superlativo 
não terá tido importância na maneira como os estudantes se exprimi 
ram em inglês? 
Por isso não se pode atribuir, sem hesitações, â interferência da 
LI os erros em causa. Mais acertado deve ser atribui-los â incompe 
tência na própria língua materna. 

Quanto aos erros morfológicos, não há dúvida de que alguns deles se 
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devem â interferência de LI, nomeadamente os casos de formação ana 
lítica do comparativo com adjectivos que requerem a forma sintéti
ca. 0 facto de, â parte algumas formas irregulares, só a forma ana 
lítica existir em português determinou os erros registados, como, 
por exemplo: 

(2) - a) * much more rich than the fish-oil [32] 
b) * people will be more happy [56] 

Relativamente ao comparativo de igualdade, os erros registados con 
sistiram na utilização de so . . . as, em vez de as — as, em fra
ses afirmativas: 

(3) a) * His dream is so impossible as the dream of ... [8] 
b) * without vision man is so weak as a baby [70] 

Aqui hã, de novo, a registar falta de consciencialização das coi
sas aprendidas, ou, então, consequências de desatenção momentânea. 
A primeira hipótese tem mais probabilidades de corresponder à rea-
1idade. 

Um caso especial é: 

(4) - * the ability to 'walk' clumsily but fast as any man [73] 
(a capacidade de 'caminhar' desajeitadamente mas depressa 
como qualquer homem) 

Aqui pode haver interferência de uma forma portuguesa de dizer (a-
quela que figura na tradução). No entanto, também é possível ecor
rente dizer-se "... tão depressa como ...". Se esta fosse a versão 
que o aluno teve presente na altura da produção, certamente que ha 
veria mais probabilidades de ter evitado o erro. Por haver duas ai 
ternativas em português, não considerei o erro como de interferên
cia. 

O quadro seguinte quantifica a incidência relativa de cada uma das 
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distorções verificadas nos graus dos adjectivos. 

QUADRO XIX 

(Graus dos adjectivos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. 0 
0 Interf. % 

comparât ivo//superlat ivo 

Superlativo//comparativo 

so ... as// as ... as 

comp. analítico//com. sintético 

Vários 

6 

1 

3 

4 

4 

33,3 

5,6 

16,7 

22,2 

22,2 

4 100,0 

TOTAIS 18 100,0 4 100,0 

Percentagem total de interferênc :ia ZZ,2 

d) Substituído por advérbio 

Ë diminuto o número de erros deste tipo (apenas 5). Para dois de
les a interferência da língua materna surge como causa: 

(1) - a) * But as usually I did not care about knowing ... [20] 
(Mas, como habitualmente, em não me preocupei com sa
ber ...) 

b) * Others insisted in following the same established rules 
independently from the new situation [26] 
(Outros insistiram em seguir as mesmas leis estabeleci
das independentemente da nova situação) 

Os outros dois erros não parecem ter qualquer outra explicação que 
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não seja o lapso puro e simples, embora em (2) possa haver influên 
cia de slightly different, uma expressão bastante frequente. 

(2) * There are only slightly differences [73] 

0 quadro XX quantifica os erros ocorridos com adjectivos e apresen 
ta a percentagem de interferências em cada um dos tipos de erro con 
siderados. 

QUADRO XX 

(Adjectivos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. O 
0 

Concordância redundante no plural 10 22,7 10 37,0 
Nominalização 11 25,0 11 40,7 
Formação e distribuição dos graus 18 40,9 4 14,8 
Substituição por advérbios 5 11,4 2 7,4 

TOTAIS 44 100,0 27 99,9 

Percentagem tota] . de interfèrent :ia 61,4 

3.2.5.2 Advérbios 25 

a) Colocação 

Os advérbios sublinhados nas três frases em (1), apresentadas abai 
xo, foram considerados como erradamente posicionados pela professo 
ra que corrigiu os pontos. A sua reacção veio, certamente, na se
quência do esforço durante o tempo de ensino em que procurou condu 
zir os seus alunos ã colocação considerada mais correcta. Porque os 
estudantes não se comportaram de acordo com os ensinamentos que ti 
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nham recebido, os erros foram assinalados. Tal atitude não se con
testa, porque, como já acentuei anteriormente (ver p. 61 ss), há, 
a nível pedagógico, uma certa margem de 'disciplina' de que o pro
fessor pode não abdicar. Mas, apresentadas as mesmas frases (e ou
tras desta mesma categoria de erros) a um segundo falante nativo e 
professor de inglês, ele assinalou algumas delas com X (entre elas 
as três abaixo transcritas), acrescentando a seguinte observação: 
"Many of these (X) seem O.K.". 

Esta divergência de julgamento a propósito do mesmo fenómeno con
creto confirma, em pleno, a seguinte afirmação: "A respeito da ele 
vada frequência de erros de colocação dos advérbios, gostaria de 
salientar que e minha impressão que cerca de metade desses erros no 
presente estudo seriam provavelmente aceitáveis para os falantes na 
tivos de inglês" (Carlboom:43). E, do mesmo modo, testemunha aqui
lo que Christophersen e Sandved escreveram sobre este tema: "E* di
fícil generalizar-se acerca deste assunto, uma vez que os advérbios 
podem ocupar uma série de posições diferentes, estando a escolha de 
posição dependente de uma série de factores" (1971:163). 

Entre essse factores, destacam-se "os dois media linguísticos, a 
linguagem falada e a linguagem escrita [em que] a primeira oferece 
uma gama mais vasta de possibilidades contextuais, tais como o uso 
de aspectos fonémicos e suprasegmentais" (Jacobson 1970:140). 

Como, no caso presente, apenas a linguagem escrita está em causa, 
as possibilidades de variação encontram-se significativamente limi 
tadas e, por essa razão, os erros de colocação assinalados pelos 
professores foram aceites como tal. Vejamos agora os três erros já 
referidos: 

(1) - a) * But he has also a lot of problems [6] 
b) * Who have frequently this kind of thoughts [7] 
c) * This fact would change radically the way of living [14] 
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Nenhuma das contravenções registadas se verificou em relação â po
sição inicial dos advérbios 26 . Mas, como a posição medial e final 
funcionam frequentemente como alternativas dentro da mesma frase, 
é um tanto arbitrário considerar-se que uma ou outra é errada sem 
se saber qual a exacta intenção de quem escreve as frases. Em (1-
c), por exemplo, isso mesmo pode acontecer, dado que radically tan 
to poderia ser bem colocado entre o verbo auxiliar would e o verbo 
principal change (e, neste caso, teríamos posição medial) como de
pois do complemento directo the way of living (o que significaria 
posição final). 

Se nos lembramos do papel importante que a língua materna desempe
nhou em relação aos erros analisados na rubrica Ordem dos elemen
tos na frase, é de esperar, como natural, que esse mesmo factor de 
erros exerça a sua influência relativamente â colocação dos advér
bios. De facto é isso que se verifica em relação a elevada percen
tagem destes erros (60,5), dado o posicionamento incorrecto dos ad 
vérbios representar a ordem das palavras no português corresponden 
te. 

A posição mais comum do advérbio em português é entre o verbo tran 
sitivo e o complemento directo: S + V + CC + CD27 (e.g. "0 Cando-
las ajeitava vagarosamente o cigarro" (Namora:34)). Foi este esque 
ma que presidiu ã maioria dos erros: 

(2) - a) * He is like the child Bill Roach ... and understands very 
well the criminal mind [19] 

b) * I would try to diminish a little their problems [28] 

Mas, em português, ê igualmente aceitável a distribuição seguinte: 
S + V + CD + CC (0 Candolas ajeitava o cigarro vagarosamente). Se 
os autores de (2-a) e (2-b) tivessem partido deste último padrão, 
a transferência da língua materna teria actuado como factor de fa
cilitação e, em consequência, os erros não teriam ocorrido. Somos 
forçados a admitir, todavia, que isso tenha acontecido em relação a 
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muitos outros casos e, por via disso, a correcção verificada não é 
uma consequência do domínio dos esquemas correctos por parte dos a-
prendentes, mas sim uma consequência positiva da correspondência da 
distribuição dos elementos da frase entre as duas línguas. Servin-
do-me, de novo, da frase de Corder, a produção resultou "correcta 
por acaso". 

Até aqui ainda não foi feita referência ã posição medial do advér
bio, que pode revestir-se dos dois modos seguintes: S +CC + V + CD 
ou S + V aux + CC + V + CD. Também ha algum desrespeito por estes 
modelos. Recorde-se, como exemplo, Q-a) e os seguintes: 

(3) - a) * Woman has also a role in the ... [15b] 
b) * I must be also healthy [42] 

A curiosidade em relação a estes erros reside no facto de a coloca 
cão do advérbio também não corresponder â distribuição mais frequen 
te na língua materna. Na verdade o lugar de também, correspondente 
a also, é, normalmente, entre o sujeito e o verbo: 

Mas ele também tem problemas 
A mulher também tem um papel no ... 
Eu também tenho que ser saudável 

Por isso os alunos, ao atribuírem ao advérbio o lugar que atribuí
ram, violaram as regras da L2 e actuaram ao contrário daquilo que 
é mais frequente na LI, isto é, ao contrario da transferência, que 
seria positiva nestes casos. 

Se tivermos presentes as citações que há pouco foram feitas a res
peito da não existência de regras definitivas em relação a muitos 
casos de colocação dos advérbios, bem como as diferenças de opiniões 
dos meus próprios informantes, não será legítimo atribuir muita gra 
vidade ao tipo de erros que foram transcritos. Além disso as alte
rações à ordem das palavras que daí resultam não têm praticamente 
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qualquer influência na distorção das mensagens que os estudantes 
pretendiam comunicar. Trata-se, fundamentalmente, de uma questão de 
estilo que o uso consagrou e que alguns dos aprendentes ainda não 
se habituaram a respeitar convenientemente. No entanto, nem todos 
os advérbios beneficiam da liberdade de colocação que pode ser a-
tribuída aqueles que figuram nos exemplos até agora referidos. Por 
exemplo, os advérbios chamados de frequência 28 estão sujeitos, 
quanto ã respectiva colocação, a regras muito mais bem definidas, 
o que permite um processo de ensino/aprendizagem mais rigoroso e, 
consequentemente, mais eficaz. Apesar disso, são vários os erros 
verificados com tais advérbios, especialmente com always: 

(4) - a) * We must give always something of ourselves [44] 
b) * that in the physics' lessons choose always a place in... 

[45] 

Aqui, porém, ao contrario do que foi salientado a propósito de (3), 
pesa decisivamente o factor interferência. De facto - tal como a-
contece na L2 - o advérbio sempre também está sujeito em português 
a regras mais rígidas que condicionam a sua colocação. De uma ma
neira geral, segue-se, imediatamente, ã primeira forma verbal da 
frase em que está integrado, sendo raro, ou mesmo pouco gramatical 
precedê-la. * "que nas aulas de Física sempre escolhia um lugar 
na ..." seria uma ma tradução de (4-b). 

Outro exemplo de desrespeito pelas regras que condicionam a coloca 
ção dos advérbios de frequência ocorreu com usually em: 

(5) - * They usually are put out [36] 

Mas aqui poderá haver um factor intralingual na origem do erro. A 
aluna deve ter seguido a regra geral ao colocar o advérbio entre o 
sujeito e o verbo, ignorando as restrições a essa regra que são per 
tinentes quando o verbo é to be e, cumulativamente, quando o tempo 
verbal é composto. 
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b) Grau inadequado ao contexto 

Os cinco erros que constituem esta pequena secção dividem-se, quan 
to às possibilidades de se lhes encontrar explicação, em dois gru
pos. 0 primeiro grupo, em que se integram: 

(1) - a) * soon or later [18] 
b) * spending it the sooner as possible [20] 

e de explicação muito di 
fícil pois não se vislumbram indicações sobre as estratégias que os 
seus autores terão accionado. Em (1-a) é especialmente perturbador 
o facto de haver uma discrepância de grau entre o primeiro e o se
gundo advérbios ligados pela disjuntiva or: o primeiro esta no grau 
normal e o segundo no grau comparativo. Em português usa-se o com
parativo nos dois casos (i.e. mais aedo ou mais tarde), pelo que 
não se compreende muito bem como o aluno chegou â forma registada. 
Tratar-se-ã de mero lapso? Ou terá* havido influência da presença de 
or (que soa de modo semelhante à terminação -er de sooner), tendo 
a aluna eliminado, inconscientemente, a 'desagradável' sequência 
sooner or? Igualmente difícil é (1-b), tanto mais que a hipótese de 
lapso não me parece ser-lhe aplicável dada a forma elaborada do er 
ro, que o distancia do português correspondente: "gastando odinhei 
ro o mais aedo/tão aedo quanto possível". A não ser que tenha havi 
do confusão com as soon as possible. 

Os erros do segundo grupo reflectem influência da LI: 

(2) - a) * he tries the best he can to give the reader a real ima
ge [32] 
(ele tenta o melhor que pode para dar ao leitor uma ima 
gem real) 

b) * The one who does better is the one who will better suc
ceed [67] 
(Aquele que fizer melhor sera aquele que terã maior su
cesso) 
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Enquanto em (2-a) hã tradução literal de um grau correctamente ava 
liado na língua materna (o superlativo), o que deu origem a um des 
vio relativamente à forma desejada (i.e. as hard as), no segundo 
exemplo, (2-b), há igualmente tentativa de tradução literal, mas de 
um grau incorrectamente avaliado em português. Como foi salientado 
anteriormente (ver p. 237), em relação aos graus dos adjectivos, os 
estudantes portugueses nem sempre são capazes de distinguir entre 
o comparativo e o superlativo, dado, em português, existir uma mes 
ma forma para as duas funções, numa elevada percentagem dos casos. 
0 mesmo acontece em relação aos advérbios e isso é a explicação pa
ra os erros registados nos dois advérbios de (2-b). Se a aluna ti
vesse identificado os referidos advérbios como estando no grau su
perlativo, teria certamente evitado os erros. Ã incompetência na LI 
correspondem formas erradas na produção da L2. 

c) Substituído por preposição 

Todos os erros assinalados nesta área, com a excepção de um, con
sistem no emprego da preposição after em vez do advérbio afterwrads. 
Em alguma medida, trata-se de uma escolha lexical errada, mais do 
que um erro gramatical. Na sua origem esta o facto de as duas pala 
vras referidas serem associadas â mesma palavra portuguesa (depois). 
No entanto, tal palavra é, em português, apenas advérbio, sendo a 
locução prepositiva depois de a contrapartida para a preposição in 
glesa. Ê minha convicção que, se os estudantes fossem consciencia
lizados desta diferença e da diferença entre as duas palavras in
glesas, os erros seriam reduzidos. Vejamos alguns dos erros: 

(1) - a) * I could not believe in what I saw and I heard. After I 
checked in the newspaper [1] 

b) * He ran through a fence and after into a gulch [45] 

Em ambos estes casos a preposição after foi empregada para signi-
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ficar o advérbio português depois, como se depreende das respecti
vas traduções: "... Depois verifiquei no jornal" e "ele precipitou 
-se através de Uma sebe e depois numa ravina". Também seria solu
ção correcta os alunos usarem after that {depois disso). Mas é 
mais provável que tenham partido do advérbio português depois, sim
plesmente, mas não o souberam representar correctamente na L2. 

0 caso excepção consiste na substituição de as por for na seguinte 
situação: 

(2) - * Who has a very strong conservative way of facing reali
ty, having God for her own and single leader [33] 

Aqui existiu, igualmente, uma tradução do português "... tendo Deus 
por seu próprio e único guia": por = for. 

d) Substituído por adjectivo 

A quase totalidade dos erros reunidos sob este título resume-se â 
falta do sufixo -ly , que deveria ter sido acrescentado aos adjecti 
vos para se formar os advérbios correspondentes. Aparentemente, não 
ha explicação para este tipo de erros a não ser a desatenção dos 
seus autores no momento em que escreveram. Mas, embora o número não 
seja muito elevado (apenas 13), não pode deixar de ter-se a impres 
são de que são lapsos em excesso. Além disso, se prestarmos aten
ção a um dos erros, 

(1) - * Suicide isn't very good accepted [82] 

e o compararmos com alguns dos outros, taisco 
mo: 

(2) - a) * what is real important [2] 
b) * I always like to be in a good mood, special with myself 

[63] 
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c) * I would think about buying myself a real gorgeous house 
[25], 

podemos pôr em dúvida a hipótese do lapso. Enquanto em todos os e-
xemplos de (2) se identifica a falta de -ly, isso não acontece em 
(1), pois o adverbio e o adjectivo são palavras muito diferentes 
que não se distinguem uma da outra apenas pelo adicionamento de 
mais duas letras. Enquanto a confusão fonica possa ter funcionado 
com os erros de (2), isso não poderá ser invocado para (1). Por is
so se pode pôr a questão sobre se o uso do adjectivo em vez do ad
vérbio não serã uma constante em alguns dos aprendentes portugue
ses. 

Em 
(3) - *They lived happy [81], 

há tradução do português "Viviam fe 
lizes", uma forma preferível a "Viviam felizmente". Por isso se tra 
ta de um claro erro de interferência. 

e) Advérbios relativos 

Os dois erros apenas que identifiquei com advérbios relativos são 
também reflexo de erros que ocorrem na falta de propriedade que ca 
racteriza o português correspondente e é algo corrente. 

(1) - a) * the afternoon where the event is taking place [72] 
b) * They open in winter, where everything is cold and sad 

[79] 

Nas duas frases where foi usado em vez do advérbio relativo de tem 
po when, o que nos da indicações de que, nas frases corresponden
tes que os alunos dissessem em português, onde seria empregado em 
vez de quando. Se este tivesse sido utilizado, é de prever que os 
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alunos teriam utilizado a palavra inglesa apropriada, 

f) Formação 

Houve apenas um caso em que a formação do advérbio foi feita de mo 
do incorrecto: 

(1) - * Everything carne mixed and fluenty to my mind [2] 

Pela leitura da prova da aluna, verifica-se que ela formou outros 
advérbios de modo correctamente (e.g. comfortably, terribly e pa
tiently) , pelo que é de admitir que a forma errada que se detectou 
é apenas produto de lapso. 

QUADRO XXI 

(Advérbios) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. 0 0 Interf. % 

Colocação 38 58,5 23 76,7 
Grau inadequado 5 7,7 1 3,3 
Substituição por preposição 6 9,2 5 16,7 
Substituição por adjectivo 13 20,0 1 3,3 
Advérbios relativos 2 3,1 M M M _ 
Formação 1 1,5 — 

TOTAIS 65 100,0 30 100,0 

Percentagem total de interferênci .a 46,2 

3.2.5.3 Artigos 

"0 sistema dos artigos em inglês representa um problema familiar 
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para os professores de estudantes cuja língua materna emprega os ar 
tigos de um modo diferente" (Lacev:33). Este depoimento é perfeita 
mente aplicável aos professores de inglês em Portugal e o problema 
parece estar muito longe de encontrar solução, dado o número ele

vado de erros que ocorrem em tal domínio e que o meu corpus eloquen 
temente testemunha. 

Como tudo luanto se relaciona com a problemática do ensino das lín 
guas estraigeiras, a aquisição da capacidade de emprego correcto 
dos artigo; passa pela descoberta dos métodos mais adequados. Até 
ao present •, parece que os processos mais generalizadamente utili
zados se têm apoiado nos dados fornecidos pelas gramáticas descri
tivas, procurandose acentuar, no decurso do acto de ensino, a as
sociação entre o determinante (ou o determinante zero) com os dife 
rentes tipos de nomes. Tais processos, porém, não têm dado os re

sultados desejados porque "ensinar os artigos ingleses através da 
classificação dos nomes em contáveis, não contáveis, abstractos, 
etc., levanta muitas vezes problemas para o falante não nativo, da 
do que tais categorias se sobrepõem frequentemente, deixando o a

prendente sem uma clara orientação sobre o emprego dos artigos"(Ja 
farpur 1976:40). 

Quando se 'fala de 'emprego' a propósito dos artigos, tanto defini
dos como indefinidos, ê necessário acentuarse que o 'não emprego', 
isto é, os casos de determinante zero, deve estar incluído no con
ceito por representar o aspecto que mais erros origina. Nas conta
gens feitas por Mikattash, Duskovã e Bhatia, as percentagens de er 
ros envolvendo os artigos, relativamente â globalidade dos erros 
dos respectivos corpora, são 21,7%, 25,8% e 21,91, respectivamente. 
No presente estudo essa percentagem atinge apenas 14,8%, mas a ci
fra relativamente baixa devese ao facto de certos tipos de erros 
terem sido tomados em consideração no meu estudo e o não terem si
do pelos investigadores referidos. A inclusão, por exemplo, dos er
ros de ortografia e dos erros de origem fonológica diluiu a inci

dência das restantes categorias de erros. Tanto o meu estudo como 
«... 1 *  * 

*■ V *... 
\
 v 4 . û ' 



- 251 -

os três referidos revelam que os artigos constituem de facto uma 
riquíssima fonte de contravenções âs normas gramaticais do inglês. 
Entre os erros gramaticais, os erros com artigos representam 25,81, 
uma percentagem semelhante âs citadas. 

Se estabelecermos outro tipo de comparação com os resultados obti
dos pelos linguistas referidos, verifica-se proximidade de dados 
mais acentuada. Para Duskovã, os artigos constituíram a maior fon
te de erros, para Mukattash e para Bhatia os erros com artigos cons 
tituiram o segundo grupo mais numeroso (logo a seguir ao dos ver
bos) e o segundo no meu estudo (logo a seguir aos erros lexicais). 

Estes indicadores revelam que estamos, sem margem para dúvidas, pe 
rante uma rubrica gramatical de dificuldade universal, sentida por 
falantes provenientes das variadas áreas geográficas e linguísti
cas, como a Jordânia, o Irão, a Checoslováquia e Portugal, sendo de 
salientar que no checo não há artigos.29 

Os erros que registei vão desde a omissão ao emprego abusivo, pas
sando pela troca entre o artigo definido e o indefinido. A seguir 
considerar-se-ã cada um dos tipos de erro em separado. 

A - Artigos definidos 

i) Substituídos por artigos indefinidos 

Não se trata de um género de erro muito frequente e, por conseguin 
te, a sua gravidade não é muito elevada: apenas 7 ocorrências, o que 
significa 1,61 do total de erros com os artigos. Além disso, 4 des 
ses erros foram produzidos pelo mesmo estudante. 

Alguns deles denunciam uma acentuada interferência do português, co 
mo acontece com: 

(1) - a) * Will this be good? We'll see in a future! [10] 
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b) * I can't explain the possibility of English being in a 
near future the most suitable language [80] 

Ê muito normal em português que o artigo indefinido seja empregado 
com o nominal futuro, especialmente quando este é acompanhado de um 
modificador, como acontece em (1-b). Num futuro próximo ê mais fre 
quentemente usado do que no futuro próximo. Foi a maior frequência 
do emprego do indefinido em português que determinou que a aluna 
a tornasse extensiva ao inglês. 

Os restantes erros ocorreram em frases cujas correspondentes portu 
guesas podem registar tanto o artigo definido como o artigo indefi 
nido.30 Os erros são consequência evidente da opção dos alunos pe
la segunda das alternativas: 

(2) - a) * are not so deeply ingrained in the minds of a new gener 
ation, who is just coming [10] 

b) * which denotes a typical way of speaking of a certain part 
of the country [81] 

ii) Omissão 31 

Houve 117 casos em que os estudantes omitiram indevidamente o arti 
go definido, o que representa 26,51 dos erros registados com arti
gos. Esta percentagem coincide, praticamente, com a de Mukattash, 
que ê de 27,71, mas está longe da que é apresentada por Dusková, 
que é superior a 43%.32 0 grande distanciamento entre as duas pri
meiras percentagens e a da investigadora checa poderá justifiçar-
-se pela circunstância já apontada de não haver artigos em checo e, 
como consequência, os erros de omissão surgirem como resultado da 
transferência da língua materna. Este facto é duplamente interes
sante: por um lado, sublinha e confirma a importância da interferên 
cia e, por outro lado, aponta para o interesse que deve merecer uma 
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análise contrastiva pluripartida. Isto é, compararem-se aspectos de 
terminados das Lis de dois ou mais grupos de aprendentes entre si, 
numa primeira fase, e cada uma delas com a mesma língua alvo, afim 
de se determinarem as diferenças na ocorrências dos erros.33 As con 
clusões a extrair de tais estudos reforçariam e ajudariam a defi
nir melhor a responsabilidade que a interferência da LI tem na pro 
dução de formas erróneas. 

Nos erros de omissão do artigo definido cometidos por estudantes 
portugueses não ê muito visível a interferência da língua materna 
ate porque, em português, os casos de determinante zero são menos 
frequentes do que em inglês, especialmente quando se trata de nomi
nais no singular. Há, no entanto, alguns casos em que o facto in
terferência se pressente nas formas produzidas: 

(1) - aj * Impotent to hate the man who was lover of his wife 129] 

b) * persons like her want to change the world for better[55] 

A omissão do artigo antes de better em (1-b) corresponde ao que se 
faz em português: "pessoas como ela querem mudar o mundo para me
lhor'*. Na tradução portuguesa de (1-a) o artigo poderia ser usado 
(i.e. "Impotente para odiar o homem que era o amante da sua mu
lher") , no entanto, com o verbo intensivo ser, ê muito frequente o 
determinante zero. 

Também em 

(2) - * what for think of others if I'm not happy with myself in 
first place [60] 

a omissão do artigo antes de first place representa intromissão do 
português "... em primeiro lugar". 

Vejamos como os erros de omissão se distribuíram com nomes (a) pró 
prios, (b) massivos, (c) contáveis no singular e (d) contáveis no 
plural, estudando individualmente alguns dos seus exemplos mais ti 
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picos. 

a) Omissão com nomes próprios 

Talvez não haja outro tipo de erros que melhor ilustre a modalida
de de erros induzidos do que aqueles que ocorrem com os nomes pró
prios. Pelos erros que reuni neste grupo detecta-se o esforço dos 
alunos para actuarem em conformidade com as regras que decretam não 
se usar o artigo definido antes de tais nomes. No seu zelo pelo cum 
primento desta regra tornaram a sua aplicação extensiva a nomes que 
nao passam de nomes comuns grafados com maiúscula por tradição ou 
por iniciativa dos próprios alunos, f exemplo disso: 

(3) - * Great Powers struggle each other [33] 

Logo à partida, pode ser discutível integrar este tipo de erro no 
grupo presente dado caber, perfeitamente, entre os nomes comuns re
unidos como contáveis no plural, dm certa medida, porém, ao dizer-
-se (ou escrever-sej a expressão jreat powers, "a referência é ime 
diatamente compreendida pelos utentes da língua" (Quirk et al 1976 
155) inglesa. Daí resulta que o nome se apresente como próprio de 
um grupo de países sem se carecer de qualquer outra especificação 
adicional. Por essa mesma razão, a aluna em causa deveria ter uti
lizado o artigo indiciador3" dessa referência situacional e única, 
facilmente partilhãvel por quem a lesse. Do mesmo modo o artigo de
veria ter sido empregado antes de outros nomes próprios como os que 
surgem nos exemplos seguintes: 

(4) - a) * the continuous growth of United States [61] 
bj v between United States if America and URSS [64a e 64b] 

Nestes casos os nominais United States e *URSS [USSR] não são mais 
do que nomes comuns usados para designarem duas nações. Porque age 
neralidade dos locutores e alocutários do nosso tempo referenciam 
esses nominais imediatamente, eles entram automaticamente, na cate 
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goria dos nomes próprios, ao lado de Japan, Portugal ou Sweden. A 
única diferença é que, por partirem do léxico comum não dispensam 
o artigo definido. Mas, senhores da regra geral que proibe o arti
go antes de nomes próprios, os estudantes aplicaram-na a casos que 
constituem excepções, contrariando igualmente a pressão da transfe 
rência da língua materna que conduziria ã correcta articulação no 
caso de se ter imposto.35 

0 que aconteceu com o nome da universidade parisiense da Sorbonne, 
antes do qual se verificaram metade dos erros por omissão do arti
go definido com nomes próprios, é passível do mesmo tipo de comen
tários. Sorbonne é "designador de referente fixo e único" (Mateus 
et ai.: 77), o que, em inglês, exige o emprego do "index ical the". Os 
estudantes revelaram ignorância desta regra quando escreveram: 

(5) - a) * for his colleagues of Sorbonne [43] 
b) * Science course of Sorbonne [45a] 

Ao contrário dos nomes comuns promovidos a próprios, os nomes pró
prios 'legítimos' distinguem-se daqueles, particularmente, pela au
sência de artigos a precedê-los. No entanto, quando esses nomes pró 
prios são acompanhados de uma modificação restritiva, torna-se o-
brigatório o emprego do artigo definido. Foi isso que não foi res
peitado na frase 

(6) - * Jim needed to fight other Bill - the mole [30], 

em que other restringe a personalidade de Bill a uma das suas face 
tas: a de espião, designado por the mole. 

Em outros casos os alunos cometeram erros por atenderem exclusiva
mente ao carácter geral da regra, ignorando as regras particulares 
que limitam o seu raio de acção. Tal atitude pode revelar desaten
ção ou lapso, mas pode também significar defeituosa aprendizagem ou 
ensino. A nível universitário, justifica-se uma consciencialização 
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maior das restrições às regras e uma maior fundamentação teórica 
dos mecanismos internos do inglês, especialmente com alunos que, a 
curto prazo, irão ser, eles próprios, professores de inglês. 

A propósito da aprendizagem das regras que regulam a aquisição de 
uma língua é oportuno lembrar a teoria behaviorista de Skinner 
(1957), segundo a qual essa aquisição se processa através da cria
ção de hábitos linguísticos. De acordo com tal teoria, as regras 
aprendidas em primeiro lugar tendem a intrometer-se com outras re
gras particulares que representem excepções ou restrições à sua a-
plicação. A intromissão referida pode vir da LI ou da própria L2, 
havendo em qualquer dos casos um factor cronológico a exercer a sua 
função: a regra aprendida em primeiro lugar - normalmente mais a-
brangente - radica-se mais profundamente no espírito dos aprenden-
tes; a regra restritiva requer, por isso, esforço suplementar de en 
sino/aprendizagem pelo que representa de resistência a hábitos for 
mados. 

b) Omissão com nomes massivos 

A teoria da interlinguagem considera que há sempre uma 'regra' por 
detrás das formas produzidas pelos aprendentes, embora essa 'regra' 
possa não coincidir com os modelos da língua alvo. Além disso tais 
regras assumem carácter individual dado que cada aprendente põe em 
prática estratégias pessoais, que Conduzem à formação de dialectos 
idiossincráticos da L2, excluindo todo o caracter de sistematicida 
de. 

Pela analise dos erros desta secção, porém, parece impossível de-
tectar-se um ou outro aspecto comum a vários erros produzidos por 
autores diferentes e esse facto pode ser prova de que se acabam por 
formar comportamentos colectivos na produção de interl inguagem. 

Segundo as gramáticas, the é empregado com nominais massivos para 
significar uma parte bem definida da coisa denotada (cf. Christo-



- 257 -

phersen et al.: 181). Normalmente, essa definição assenta na pré-/ 
/põs-modificação dos nomes. Alguns dos erros foram cometidos por
que, não obstante ter tido lugar a modificação, os alunos parece te 
rem atendido exclusivamente ao carácter massivo do nome original. 
Por exemplo: 

(7) - a) * though all assumed x36 superiority of human race [26] 
b) * ... most essential means of surviving without x help of 

others [70] 

0 factor cronológico e a problemática da lei geral e das leis par
ticulares acima referidas são aplicáveis â análise destes casos. 

Mas a característica mais comum - e daí a maior sistematicidade no 
comportamento dos alunos - aos nomes em questão parece ser o seu ca 
rãcter semanticamente abstracto. A junção do factor gramatical (nõ 
mes massivos) ao factor semântico (carácter abstracto) levou os a-
lunos a omitirem o artigo definido antes de nomes como future, past, 
present, education, economy, etc. e produzirem frases do género de: 

(8) - a) * A.T. deals with x past as well as x future [28a e 28b] 
b) * by certain groups of x population [81] 

Torna-se evidente que as alunas que escreveram estas frases não se 
aperceberam, ou não estavam preparadas para perceberem, a referên
cia única dos nomes empregados. 

c) Omissão com contáveis no singular 

0 determinante the, quando usado a preceder contáveis no singular, 
indica: a) um individual membro de um grupo supostamente conhecido 
tanto pelo locutor como pelo alocutário; b) todos os objectos que 
constituem o conjunto a que o nome pertence; e c) objectos de refe 
rência Cínica (cf. Christophersen:181 ss, Leech et ai:52 ss, Quirk 
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et al 1976:147 ss). Tal significa que, nestes aspectos, o emprego 
do artigo definido, em inglês e em português, é regido por regras 
absolutamente coincidentes. Por tal motivo os desvios verificados 
não se podem justificar senão por razões completamente alheias â in 
terferência da língua materna dos alunos. 

Por uma questão de método os erros de omissão do artigo definido an 
tes de contáveis no singular foram re-agrupados em quatro sectores 
diferentes, conforme a referência de cada um dos nomes: nomes de re 
ferência específica, nomes de referência genérica, nomes de referên 
cia única e casos especiais. A análise que se segue debruça-se so
bre cada um destes sub-grupos, separadamente. 

— Referência específica 

Comecemos por fornecer alguns exemplos ocorridos neste domínio: 

(9) - a) * x Language is also very difficult [7] 
b) * x Death penalty should be abolished [47] 
c) * the only distinguishing sign of x personality of that 

shy foreigner [46] 

Em (9-a) a aluna deixou-se visivelmente influenciar pelo carácter 
massivo e abstracto com que a palavra language frequentemente se a-
presenta noutros contextos. Aqui, porém, tal nome apresenta-se co
mo contãvel, dado que a sua "identidade tinha sido estabelecida por 
uma menção anterior" (Leech:52). A ignorância, consciente ou incons 
ciente, da referência anaférica é, alias, bastante frequente. Em ou 
tros casos, como em (9-b), a mesma atenção exclusiva âs caracterís 
ticas do nome não permite aos alunos atenderem ao carácter restri
tivo da pos-modificação. A palavra personality, que, isoladamente, 
constitui muitas vezes um incontável, ainda por cima abstracto,foi 
olhado sem que fosse dada atenção ao sintagma preposicional que o 
segue e especifica o seu significado. Em (9-b) parece que o aluno 
actuou mais em função do prê-modificador death (ele próprio um no-
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me massivo e abstracto) do que em função de penalty, que é a base 
do sintagma nominal envolvido. 

Esta incapacidade dos estudantes para encararem o tratamento dos no 
mes de acordo com o contexto em que estão integrados, privilegian
do, em vez disso, o nominal isolado - embora tomem em consideração 
as suas características intrínsecas - confirma-se em outros tipos 
de erros. Sintomático é o que aconteceu quando as palavras English 
e language foram utilizadas. Vejam-se alguns dos erros verificados: 

(10) - a) * as if it were the greatest approach of x language world 
[69] 

b) * is more common in x English language [80] 
c) * x English spoken by so many [81a] 
d) * if we compare this language with that from x English 

"official" pattern [84b] 

Há uma evidente confusão que resulta de uma aprendizagem incomple
ta ou defeituosa. Não restam duvidas de que o ensino funcionou em 
alguma medida: ou ostensivamente, chamando a atenção para o facto 
de English (com o significado de the English language) e language 
(no sentido de entidade estudada pela linguística) serem nominais 
de artigo zero, ou como forma de correcção de erros cometidos a pro 
põsito da articulação destas palavras. Consciencializada a regra, 
ela passou a ser aplicada, permanentemente, associada aos dois no
mes, mesmo quando estes estão sujeitos a qualquer especificação que 
requeira, obrigatoriamente, o emprego do artigo definido. Qualquer 
das frases transcritas em (10) testemunham estas considerações, mas 
(10-a) e (10-b) são provas particularmente claras. 

— Rçferênc^a^generica 

Não me foi possível encontrar uma explicação lógica para a omissão 
do artigo nas frases reunidas neste sub-grupo. Nem o factor inter
ferência interlingual pode ser aqui tomado como justificação por-
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que, se tal factor funcionasse, só poderia ter dado resultados fa
cilitadores e não erros. Apenas para um dos erros se pode tentar 
uma explicação intralingual. É ele: 

(11) - * Nobody cared about my attending x faculty [14] 

0 habito formado em relação a outros nominais, school, university, 
college, em expressões como go to school e attend school , poderá 
ter levado a aluna a construir uma analogia extensiva a faculty. A 
confirmar-se tal estratégia, somos obrigados a admitir que a produ 
ção numa língua estrangeira resulta muito menos da pura mecaniza
ção do que aquilo que é muitas vezes afirmado. A maioria dos erros 
até aqui analisados parecem resultar de atitudes conscientes dosa-
lunos, baseadas numa maior ou menor dose de raciocínio. Quer dizer 
que, pelo menos quando escrevem na língua estrangeira, os estudan
tes mantêm duas preocupações simultâneas: uma é a natural coordena 
ção das ideias e outra e uma atitude de permanente vigilância, de 
'monitores' sobre os aspectos linguísticos da produção. Se isto e 
verificável em relação aos erros, é de admitir que se verifique de 
igual modo em relação aos enunciados correctos. 

— Referência única 

São apenas três os erros que integrei neste sub-grupo e não vejo 
possibilidades de os explicar, a não ser pela grande confusão que 
reina no espírito dos alunos a propósito do artigo definido. Sõ is 
so justifica que tenham sido escritas frases como: 

(12) - a) * they invaded x earth [33] 
b) * when x full moon is my company [58] 

Também nestes erros, há resistência aquilo que poderia resultar da 
transferência da LI, dado que nesta o uso do artigo é indispensá
vel. 
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— Casos especiais 

Autumn, pela sua referência única, reúne características dos nomes 
próprios. Por esse motivo muitos dos alunos grafaram a palavra com 
letra maiúscula. E é por isso, também, que se lhe aplica o determi 
nante zero, facto de que os estudantes parecem estar conscientes. 
No que eles falharam, porém, - aliás como em relação e outros no
mes anteriormente tratados (por exemplo English e language na p. 
259) - foi em não terem atentado na põs-modificação a que o referi 
do nome ficou sujeito por meio da 'of phrase'. 

QUADRO XXII 

(Omissão com contáveis no singular) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr . 0 
0 Interf . 0 

0 

Referência específica 
Referência genérica 
Referência única 
Casos especiais 

42 
8 
3 
6 

71,2 
13,6 

5,1 

10,2 

2 100,0 

TOTAIS 59 100,1 2 100,0 

Percentagem totc ti de interférer icia 3,4 

d) Omissão com contáveis no plural 

Não são muitos os erros cometidos nesta área. Uma das razões que 
explicam a baixa ocorrência é certamente o facto de em português o 
artigo ser geralmente empregado com contáveis no plural. Precisa
mente por isso, os erros registados não são de natureza interlin-
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gual, devendo procurar-se as suas causas no âmbito intralingual ou 
no processo de aprendizagem. 

0 artigo zero é empregado com contáveis no plural quando os nomes 
se referem â totalidade do conjunto de que fazem parte. Quando ofa 
lante se quer referir a uma parte singular desse conjunto, tem de 
recorrer â articulação, como já foi salientado (ver p. 257). Toda
via, o emprego deste também ê compulsivo quando o falante se quer 
referir a uma parte plural do conjunto, isto ë, a um grupo de in
dividuais que seja identificável por ambos os interlocutores. Foi 
neste último aspecto que alguns estudantes falharam. 

(13) - a) * x children had always seen their parents [15] 
b) * All x houses were shaking [21] 

0 emprego do artigo é indispensável nas duas frases visto que, ana 
foricamente, os nominais children e houses se referem a partes plu 
rais de conjuntos referidas na parte precedente dos textos em que 
(13) ocorrem. 

A omissão do artigo em Í14) viola regras diferentes: 

(14) - a) * They believe x Americans will come to save all from 
this calamity [33] 

b) * The demassification of x media [34] 

Em ambos estes casos há lugar para o 'indexical the', dado que os 
nominais Americans e media podem ser encarados como formas elípti
cas de nominais mais completos e mais explícitos (e.g. American 
people e media for communication). As formas explícitas seriam su
pérfluas, pois qualquer alocutãrio compreenderia os enunciados, sem 
qualquer dificuldade, apenas através das formas elípticas.37 Ora, 
é precisamente a facilidade de associação dos nomes aos referentes 
que conduz ao uso do artigo. 
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r 

e) Erros vários de omissão 

Nem sempre os erros cometidos pelos aprendentes são consequênc ia da 
ignorância de regras que, mais ou menos sistematicamente, presidem 
ã organização interna da L2. Nem sempre, também, esses erros resul 
tara da ma aplicação das mesmas regras. 0 que acontece ê que exis
tem algumas expressões especiais que escapam a jurisdição das re
gras e se comportam de forma particular e sui generis. A aquisição 
e correcto emprego de tais formas - a que, talvez com falta de pro 
priedade, se costuma chamar formas idiomáticas - só se tornam pos
síveis se estas forem aprendidas como unidades linguísticas inde
pendentes . 

Estão neste caso os quatro erros que reuni nesta alínea, alguns dos 
quais já foram objecto de comentário noutro sítio (ver p. 253, por 
exemplo). A língua materna, como nessa altura salientei, pode in
tervir na produção desses erros. Os dois casos de 

(15) - * On one hand [18 e 83] 

reflectem um misto de má compreensão auditiva da forma correcta e 
de influência da LI, resultando esta, da diferença do número de pa 
lavras nas expressões correspondentes em cada uma das línguas: 

On / the / one / hand 
Por / x I um / lado 

0 número de palavras pesa de modo especial quando os alunos proce
dem â tradução da LI para a L2. 
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QUADRO XXIII 

(Omissão do artigo definido) 

TIPO DE ERRO N9 de ocorr. % Interf. i 
0 
0 

Nomes próprios 
Nomes massivos 
Contáveis no singular 
Contáveis no plural 
Vários 

31 
16 
59 
7 

4 

26,5 
13,7 
50,4 
6,0 
3,4 

2 

1 1 

50,0 ' 

50,0 
i 

TOTAIS 117 100,0 4 
i 

100,0 

Percentagem totai . de interferênc :ia 3,4 

iii) Emprego abusivo 

Ao contrário do que acontece com a omissão, o emprego redundante do 
artigo definido revela uma influência muito forte da LI. Apenas em 
dois casos (0,81) não se detecta essa influência. São eles: 

(1) - a) * He lived in a house for aged people and during the day 
helped to sell the38 lottery tickets [12] 

b) * That million of people aren't getting the enough food 
or even in good condition |56] 

E mesmo estes casos parecem ser devidos mais a lapso do que a quais
quer factores intra- ou interlinguais. 0 emprego do artigo em il-ai 
só poderia ser justificado intralingualmente como forma de determi 
nar uma parte plural do conjunto de bilhetes de lotaria que fosse 
identificável pelos alocutãrios. Ora o contexto não fornece quais
quer indicações nesse sentido. Por outro lado, em português, dir-
-se-ia "... ajudava a vender bilhetes da lotaria" e não "... osbi-
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lhetes da lotaria". Mais desnorteante ainda é o artigo redundante 
em (1-b). 

0 total dos erros por emprego abusivo do artigo definido atinge 247, 
o que significa 55°ê de todos os erros ocorridos com artigos e 14,l\ 
dos erros gramaticais. Tais percentagens confirmam a opinião gene
ralizada sobre a real dificuldade que a articulação em inglês apre 
senta e, ao mesmo tempo, chamam a atenção dos responsáveis pelo en 
sino da língua inglesa em Portugal para uma área que requer cuida
dos especiais. 

a) Emprego abusivo com contáveis no plural 

0 número de erros registados com este tipo de nomes e de 150, isto 
é, 42,51, de todos os erros por emprego redundante do artigo defini 
do. Todos eles, com a única excepção de (1-a), reflectem interfe
rência da LI. Se compararmos estes números com os de omissão do mes 
mo artigo envolvendo o mesmo tipo de nomes, ê possível tirarem-se 
algumas conclusões sobre o carácter facilitador ou dificultador da 
transferência. 

Os contáveis no plural caracterizam-se pelo determinante zero quan 
do se referem â globalidade dos objectos que constituem determina
do grupo. Como já disse anteriormente, a articulação só é requeri
da, com tais nomes, quando a referência afecta uma parte plural do 
grupo, conhecida tanto do locutor como do alocutãrio. Em português, 
o artigo emprega-se tanto com referência ao conjunto como a uma par 
te plural do mesmo. Os hábitos ou as estruturas cognitivas forma
das na língua materna levam os alunos a procederem da mesma manei
ra quando utilizam a L2. No entanto, enquanto nos casos de parte 
plural de um conjunto, a transferência das formas portuguesas não 
se traduz em erros devido ao isomorfismo entre as duas línguas, no 
caso de referência global, a não correspondência entre as formas da 
LI e da L2 resulta em elevado número de erros. A simples observação 



- 266 -

dos números de erros por omissão e redundância C7 e 105, respecti
vamente) testemunha bem a importância que a língua materna tem co
mo factor facilitador ou dificultador na produção que os aprenden-
tes tentam na L2. 
Se voltarmos a comparar os dados por mim obtidos com os do estudo 
de Mukattash, verifica-se que ha bastante proximidade entre eles. 
0 linguista jordano apurou que, de todos os erros de emprego redun 
dante do artigo definido, 36,9% afectavam os contáveis no plural. 
No meu estudo a percentagem é de 42,5. 

Para além dos números, também tem interesse - especialmente a ní
vel da metodologia das línguas - averiguar-se com que nomes, con
cretamente, os erros ocorreram com maior frequência. 57 dos erros 
consistem no emprego de the others 39 (significando other people), 
aos quais se devem acrescentar mais 8 em que other aparece como de 
terminante de qualquer outro nome no plural, especialmente o nomi
nal people. Vejamos alguns dos casos: 

(2) - a) * I had to share everything with the others |2] 
b) * He is always against himself and against the others |36b| 
c) * Without the support of the others [70c] 
d) * A complex net of relations with the other human beings 

114c | 
e) * he doesn't love the other people [39a] 
f) * I am able to understand the other people's problem!49hJ 

Tão elevado número de erros envolvendo other/others, nada mais na
da menos do que 61,81 de todos os erros desta alínea, aponta para 
uma zona crítica mas perfeitamente localizada. Houve 42"° estudan
tes que usaram o artigo abusivamente com contáveis no plural, 30 
dos quais com as duas palavras destacadas. 0 facto de uma área tão 
bem demarcada afectar tantos aprendentes acentua a urgência de que 
se reveste o tratamento, ao mesmo tempo que parece apontar para uma 
certa facilidade na ultrapassagem do problema, desde que uma acção 
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bem orientada seja desencadeada. 

Em 14 dos 105 erros está envolvida a palavra people, conhecida por 
problemas criados em outras áreas (ver, por exemplo, a rubrica subs 
tivos-número). 

Um aspecto que talvez tenha interesse salientar ê que so uma aluna, 
entre todos os que omitiram indevidamente o artigo antes de contá
veis no plural, o usou redundantemente antes da mesma categoria de 
nomes. No entanto, ao contrário do que aconteceu com muitos dos 
seus colegas, a mesma aluna só cometeu um erro por redundância do 
artigo e esse precisamente com others (*help the others). Ë eviden 
te que, com base exclusivamente neste trabalho, não é possível ti-
rarem-se conclusões definitivas acerca deste ponto. Todavia, pare-
ce-me oportuno levantar a hipótese (que poderá fornecer matéria pa 
ra um interessante projecto de investigação) de os aprendentes, a 
partir de certo ponto da sua aprendizagem, se dividirem emdoisgru 
pos, com comportamento sistemático no que respeita ao uso do arti
go com contáveis no plural: de um lado ficam aqueles que o usam sis 
tematicamente (e, por isso, não fazem erros de omissão nos casos em 
que o artigo é devido); do outro lado, um grupo menor, aqueles que 
o omitem sistematicamente, como resultado de um processo de 'over-
learning', assim evitando os erros de emprego redundante. 

b) Emprego abusivo com nominais massivos 

O adjectivo massivos é apresentado neste título com um sentido bas 
tante amplo, abrangendo categorias de nomes que são por vezes con
siderados separadamente. Neste grupo de erros foram reunidas todas 
as frases que apresentam o artigo definido em uso redundante antes 
de nomes designados pelos gramáticos anglo-saxónicos como ' mass 
nouns ' (cf., por ex., Quirk et al. 1976:127 ss; Leech et al. : 44 
ss), incluindo nomes como society, reality, knowledge, nature, etc. 
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Ao lado destes há nominais que designam ciências ou disciplinas a-
cadémicas (e.g. literature, physics, biology, etc.), ou fenómenos 
naturais (como sunset). 

Nas frases 

(3) - aj * the man has lost his role in the family [15c] 
b) * similar to the actual man [25a] 
c) * the way chosen by the ethical man is necessarily in op

position to that of the non-ethical man [26a e 26b], 

o emprego do artigo antes de man , pré-modificado ou não, foi consi 
derado redundante. Christophersen et al. (p. 185) consideram tal no 
me um dos casos especiais de "zero-form" (ib.:184). 0 facto de os 
alunos terem procedido à articulação deve-se, fundamentalmente, à 
circunstância de isso acontecer na língua materna. 

0 número total de erros é de 133, o que corresponde a uma percenta 
gem de 53,8 dos erros por the redundante. Todos, excepto um (refe
rido na p.264: ex. (1-bJ), foram considerados erros por interferon 
cia da LI. Comparada a percentagem acabada de referir com a que Mu 
kattash obteve (43,7), observa-se uma diferença apreciável. Há, no 
entanto, um escalonamento comum na posição relativa de cada tipo 
de nome: em primeiro lugar (com mais erros, no estudo de Mukattash 
e no meu) os massivos, a seguir os contáveis no plural e, depois, 
os nomes próprios. 

Não se encontra, em relação aos massivos, aquilo que foi possível 
identificar a propósito dos contáveis no plural: a sistematicidade 
de comportamento de dois grupos de alunos (ver p. anterior). Na rea 
1idade, uma grande parte dos alunos que omitiram indevidamente o ar 
tigo, antes de nominais massivos empregados em sentido restrito, u-
saram esse mesmo artigo abusivamente quando o mesmo tipo de nomi
nais ê empregado com sentido genérico. Esta diversidade de compor
tamento pode significar maior dificuldade dos alunos para defini-
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rem um tipo de actuação coerente a propósito da articuJação dos mas 
sivos. 

Uma característica é comum aos erros com nomes massivos, tanto na 
omissão como na redundância do artigo: a predominância do conteúdo 
semântico abstracto (e.g. future, education, superiority, economy, 
help, society, reality, life, heredity, agriculture, production, 
etc. ). 

Apontei, hã bocado, a elevada responsabilidade da língua materna 
nos erros desta alínea. Vejamos alguns casos a título de exemplifi 
cação, comparando-os com a versão portuguesa: 

(4) - a) * The time seems to go from present to past [9a] 
(0 tempo parece ir do presente para o passadoJ 

b) * As the time, the place is also very important to the 
story [9b e 9c] 
(Comoro tempo, o lugar e também muito importante para a 
historia) 

Em (4-a), verifica-se uma interessante contradição: por um lado o 
aluno usou abusivamente o artigo antes de time e, por outro, res
peitou a forma zero antes de present e past. Por outras palavras: 
em relação ao primeiro dos nomes, a transferência do português não 
foi evitada, em relação às outras duas funcionou (conscientemente 
ou por acaso?) o resultado da aprendizagem. Curiosamente, pouco de 
pois, o mesmo aluno escreveu (4-b), em que confirma o erro cometi
do em (4-a), acrescentando-lhe um outro da mesma natureza com o no
minal place. Quererá dizer esta instabilidade na produção que o a-
luno só reage correctamente em relação a alguns massivos, ignoran
do que a mesma regra abrange os restantes nominais da mesma nature 
za? A confirmar-se tal hipótese, teria de concluir-se haver algo de 
incompleto no processo de aprendizagem ou no processo de ensino, 
pois o aluno não revela ainda domínio do sistema em toda a sua ex
tensão. Ou tratar-se-ã, antes, de materia já conhecida mas ainda 
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insuficientemente praticada e, por isso, sujeita a lapsos frequen
tes? Ou será, ainda, que os alunos só se apreceberam de alguns ca
sos em que o determinante zero se aplica através do contacto com as 
formas concretas, sem que tenham sido alertados para os aspectos 
gerais de tal fenómeno gramatical? 

c) Emprego abusivo com nomes próprios 

São relativamente poucos, apenas 7, os erros cometidos com estes 
nomes e, com a excepção de dois deles, 

(1) - a) * around the Hyde Park [35] 
b) * all over the Europe [84], 

em que a utilização do artigo se apresenta como inadmissível ao ní 
vel de aprendizagem dos seus autores por se tratar de casos clãssi 
cos de forma zero (consciencializada, normalmente, logo nas primei 
ras fases de contacto com a L2), todos são nomes comuns guindados 
ao estatuto de próprios pelas circunstâncias particulares do con
texto . 

Testify e Witchcraft são nomes dados num romance a duas operações 
de espionagem e, como tal, adquirem a referência única que é pró
pria dos nomes próprios, um facto de que a aluna não se apercebeu. 
Pior do que isso, ainda, a aluna travou conhecimento com os dois 
termos através da leitura, no original, da obra de John Le Carré 
"Tinker, Tailor, Soldier, Spy"", onde, como é óbvio,encontrou a ar 
ticulação correcta com tais nominais. Isso significa que o contac
to com as formas correctas, mesmo repetido, não é garantia bastan
te de sucesso na aquisição. Mesmo quando, paralelamento ã leitura, 
hã a preocupação de se fixarem as formas que surgem em produção cor 
recta, natural e autêntica (como aconteceu no caso vertente, jãque 
a aluna sabia de antemão que teria de prestar provas da leitura fei 
ta em testes de avaliação), a correcção é afectada pela interferên 
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cia da língua materna). 

A constatação desta realidade quererá dizer que os aprendentes não 
adquirem a língua estrangeira apenas através da exposição mais ou 
menos intensiva, mas carecem de que se lhes chame, ostensivamente, 
a atenção para certos pormenores, particularmente quando estão em 
jogo aspectos contrastantes? 

d) Com adjectivos (para nominalização) 

Os três erros que constituem este pequeno grupo são um eloquente 
exemplo da necessidade de se recorrer, em certos casos, aos meca
nismos da análise contrastiva para que se entendam, plenamente, as 
atitudes dos aprendentes. A um falante nativo de inglês que desco
nheça a língua portuguesa, será difícil encontrar explicação para 
o emprego claramente redundante de the em, por exemplo, 

(1) - a) * money is not the essential [70] 
b) * Wilson ... accuses him of being the responsible for the 

result ... [82] 

No entanto, o artigo desempenha nestes exemplos um papel importan
te adentro da estratégia dos alunos, pois é empregado para nomina-
lizar o adjectivo. Repare-se que, em português não há diferença de 
sentido entre "o dinheiro não é" o essencial" e "o dinheiro não ê 
essencial", o que significa que o adjectivo tanto pode funcionarco 
mo tal ou ser substantivado. Porque a mesma maleabilidade não exis 
te na L2, os alunos ficam sujeitos a erros ao transferirem para ela 
os sistemas da sua própria língua. 

Pelas mesmas razões, a correcção adequada dos erros transcritos,is 
to é, aquela que melhor corresponderia ã intenção dos alunos, não 
seria a simples supressão do artigo, mas sim o acrescentamento de 
um nome (ou um prõ-forma sintáctico) aos adjectivos empregados (e. 
g. "money is not the essential thing" e "Wilson ... accuse him of 
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being the one responsible..."). Mas se se entender por correcção de 
erros a indicação das formas mais naturais e autênticas, então a 
supressão do artigo definido seria plenamente justificada. 

QUADRO XXIV 
(Emprego abusivo do artigo definido) 

TIPO DE ERRO N9 de ocorr. % Interf. % 

Contáveis no plural 105 42,5 104 42,4 
Massivos 133 53,8 132 53,9 
Nomes próprios 6 2,4 6 2,4 
Nominalizaçãq de adjectivos 3 1,2 3 1,2 

TOTAIS 247 99,9 245 99,9 

Percentagem total c le interferência i 99,2 

QUADRO XXV 
(Erros com o artigo definido) 

TIPO DE ERRO N9 de ocorr. % Interf. o 
0 

Substituído por indefinido 
Omissão 
Emprego abusivo 

7 
117 
247 

1,9 
31,5 
66,6 

4 
245 

1,6 
98,4 

TOTAIS 371 100,0 249 100,0 

Percentagem total c le interferêncié i 67,1 
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B - Artigos indefinidos 

Ha a registar 78 casos de uso incorrecto do artigo indefinido, o 
que corresponde a 17,41 da totalidade dos erros com artigos. Tal 
qual como aconteceu com o artigo definido, também com o indefinido 
houve erros de omissão e de redundância, não havendo nenhum caso de 
substituição do último pelo primeiro. Houve um considerável número 
de trocas entre a e an. 

i) Trocas entre as formas a e an 

Pode dizer-se que este tipo de erros se coloca mais nos domínios da 
fonética do que no âmbito da gramática, especialmente em relação a 
alguns dos casos em que as deficiências fonéticas são as claras ra
zões dos erros. É isso que se testemunha em: 

(1) - a) * I would like to buy an house [9a] 
b) * it becomes an habit [80] 

Como consequência de o h não ser pronunciado - o que acontece com 
elevada percentagem dos aprendentes de língua portuguesa -, on fun 
ciona como elemento de ligação entre o n do artigo e a vogal que se 
segue ao h, incorrectamente tratado como mudo. A transferência ne
gativa da LI consiste neste tratamento dado ao h e o erro em causa 
é uma consequência disso. 

Este tipo de erro tem, quanto a mim, um significado muito importan 
te para a teoria geral da aprendizagem das línguas por aquilo que 
significa de indissociabilidade entre as formas orais e as formas 
escritas. Âs vezes tem-se a sensação de que, ao escreverem, os a-
prendentes se identificam apenas com o código gráfico, prestandoa-
tenção exclusivamente âs regras morfológicas e sintácticas a ã pro 
priedade da escolha do léxico, desligando-se completamente do cod^ 
go oral. 0 que aconteceu com as palavras iniciadas por h, nos er-
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ros de (1), ê prova de que não é bem assim que as coisas se passam, 
pelo menos em relação a alguns aprendentes. De contrário não se com 
preenderia o emprego da forma an, para o qual não hã, pelo menos a-
parentemente, qualquer razão que o justifique, a não ser os maus 
hábitos de pronúncia criados na oralidade. 

Alguns erros são duplamente errados. Por exemplo: 

(2) - a) * an human sense of life [17] 
b) * an huge party [26] 

A não pronúncia do h não justificaria, só por si, o emprego da for 
ma an nestas duas frases se as alunas que as escreveram pronuncias 
sem correctamente a vogal u (como /ju:/) e estivessem de posse da 
informação de que antes de tal som a forma a do artigo indefinido, 
e não an, tem de ser usada. Havia pelo menos duas razões para que 
os erros de (2) não fossem cometidos. 

Os erros em (3) têm também como causa aparente a falta de conheci
mento, por parte dos alunos, sobre qual a forma do artigo indéfini 
do que se emprega antes de sons semi-vocãlicos: /j/e/w/ 

(3) - a) * I would buy an yacht [9b] 
b) * but also an useful one [83] 

Os factos que terão conduzido a situações deste tipo podem ser a-
queles que Sood (1981) refere e que já foram apontados noutro pon
to deste trabalho (ver p. 30). Sendo assim, a persistência dos er
ros - cuja correcção se apresenta como fácil - ao longo de todo o 
curso dos estudantes que ainda os cometem constitui mais uma prova 
daquilo que já referi mais do que uma vez: que as regras aprendi
das em primeiro lugar tendem a resistir âs suas proprias excepções, 
anulando-as com frequência. Por outro lado, confirma-se também que 
a simples exposição às formas correctas - é de crer que os alunos, 
na Faculdade e antes dela, encontraram inúmeras vezes a correcta 
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articulação antes de y, u ( =/ju:/) e h (pronunciado) -, sem o a-
companhamento de explicações consciencializadoras, e, além de tem
poralmente pouco económica, pouco eficaz. 

Outros erros só podem ser explicados por incompetência dos alunos 
que os produzem ou por lapsos. Esta última hipótese, porem, e de 
rejeitar, por exemplo, em relação ã aluna que escreveu a frase se
guinte: 

(4) - * a identity doubt [28] 

Esta aluna usou 54 vezes o artigo indefinido, mas sempre na forma 
a, cometendo cinco erros: *a identity, *a infro-sphere, *a early 
stage, *a incomplete view, *a adult-centred society. Devido â fi
delidade ã forma usada, não ë legítimo considerar-se que algumas 
das utilizações correctas surgiram como produção consciente (e.g. 
a unit, a high variety). Fica a dúvida se a correcção não se deve
rá a mero acaso. 

ii) Omissão 

46,71 dos erros ocorridos com o artigo indefinido são erros de omis 
são, o que corresponde a 7,8% da totalidade dos erros com artigos. 
Apenas um dos 35 erros não pode ser atribuído â transferência nega 
tiva da LI. Eis a excepção: 

(1) - * A self-love person is x very different one [46] 

A existência do pró-forma one deveria ser razão suficiente para que 
a aluna sentisse a necessidade de empregar o artigo. Não o fez, 
creio bem, por lapso, resultante, provavelmente, do acrescentamen
to de "one" numa fase posterior. 

Para compreensão dos restantes erros, basta compara-los com a ver
são correspondente em português: 
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(2) - a) * Anyway I am not x racist [2] 
(De qualquer modo eu não sou racista) 

b) * One is x teacher [6] 
(Um ê professor) 

c) * becoming x synonym of pain [18] 
(tornando-se sinonimo de dor) 

d) * I am x fan of spy novels [70] 
(Sou fã de romances de espionagem) 

Os verbos predicativos estão ligados a 17 dos erros, especialmente 
o verbo to be. Esta constatação poderá ser uma indicação útil para 
que, a nível metodológico, se concebam medidas tendentes a fazerem 
diminuir a incidência dos erros registados. 

iii) Emprego abusivo 

Segundo as gramáticas inglesas, o artigo indefinido só ocorre an
tes de contáveis no singular (cf. Quirk et al. 1976:150; Leech et 
al.: 205 ; Christophersen et al.: 178 ; Eckersley et al.: 52 ; Thomson et 
al.:l). No que respeita ao número singular, a generalidade dos es
tudantes que forneceram o corpus respeitou tal regra. So uma aluna 
a violou: 

(1) - Many children are being brought up in a single parent 
houses [15] 

Mesmo este erro resultou de uma evidente confusão: o artigo foi em 
pregado pela aluna para determinar single parent e não houses. Ao 
formar o nominal composto, deixou-se influenciar mais pelo modifi
cador (mais próximo) do que pela base do sintagma nominal, perden
do de vista que houses ê que era a 'head word'. 

Aquilo que os estudantes não respeitaram foi a distinção entre no-
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mes massivos e contáveis, uma distinção que não é necessária em por 
tuguês para fins de emprego do artigo indefinido. 

0 total de erros cometidos foi de 23, o que corresponde a 29,5% dos 
erros com o artigo indefinido e a 5,11 dos erros com artigos. De
zassete são atribuíveis a interferência da LI, embora tal julgamen 
to não seja completamente isento de reservas. De facto, as frases 
portuguesas correspondentes aquelas em que os erros foram cometi
dos podem construir-se com ou sem artigo indefinido. Vejamos al
guns dos erros: 

(2) - a) * all the pieces are there but in a great confusion [30] 
b) * he tells all in such a detail and perfection [32] 
c) * On looking to such a greatness [37] 

A tradução de (2-a) pode tomar duas formas diferentes: 

grande confusão" 

Havendo as duas alternativas na LI - e admitindo que a aluna par
tiu desta para a frase que escreveu em inglês -, nada obrigava a 
que a opção se fizesse por aquela que contrasta em vez da que coin 
cide com a forma alvo. Porém, parece não restarem dúvidas de que 
foi a forma contrastante aquela que serviu de modelo e deu origem 
ao erro. Por isso este e outros semelhantes foram considerados er
ros de interferência. 

Em relação a (2-b) e (2-c) aplica-se a mesma explicação já que "... 
em tal detalhe — " e "... para tal grandeza" são alternativas a 
" — num tal detalhe..." e "... para uma tal grandeza". Também nes 
tes casos as autoras dos erros partiram da forma portuguesa contras 
tante. No entanto, a tendência para o emprego do artigo indefinido 
poderá ter sido reforçada por such, uma palavra que com ele co-ocor 
re frequentemente, embora, naturalmente, com contáveis no singu
lar. 

" Todas as peças estão lã mas 
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Em face ao que foi dito atrás, o professor/analista fica sempre sem 
saber quando a produção correcta se deve â consciencialização gra
matical, sempre que a língua materna dos aprendentes apresenta duas 
versões para a mesma construção da L2. 0 'certo por acaso* de Cor
der, pode significar "certo porque a opção entre duas formas da LI 
se fez por aquela que apresenta isomorfismo com a L2". Tal dúvida 
assenta, em pleno, numa frase da mesma aluna que escreveu (2-a) : 
"We're shown or told facts apparantly quite useless though of great 
importance". A parte sublinhada é precisamente do mesmo tipo da pas 
sagem que contem o erro em (2-a). Aqui, da a impressão que a aluna 
partiu da alternativa portuguesa que não apresenta artigo. 
Um dos erros merece um comentário especial: 

(3) - * and work there in a part time [3] 

Trata-se, evidentemente, de uma forma que o inglês padrão rejeita. 
Em português, no entanto, a expressão part time já se tornou fami
liar e ê empregada mesmo por pessoas que nunca aprenderam inglês. 
Na sua adopção por falantes portugueses, tal expressão sofreu uma 
modificação sintáctica que a transforma muitas vezes num nome (e. 
g. Ela arranjou um 'part time'). Esta poderá ter sido a causa que 
levou ao emprego do artigo indefinido em (3). 

QUADRO XXVI 
(Erros com o artigo indefinido) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. a 
0 Interf. 0 

0 

Troca entre a e an/one 
Omissão 
Emprego abusivo 

20 
35 
23 

25,7 
44,9 
29,5 

34 
16 

68,0 
32,0 

TOTAIS 78 100,1 50 100,0 

Percentagem total de interferência 64,1 
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O quadro que se segue resume os erros e interferência ocorrida com 
todos os artigos. 

QUADRO XXVII 

(Erros com os artigos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Artigo definido 
Artigo indefinido 

371 
78 

82,6 
17,4 

249 
50 

83,3 
16,7 

TOTAIS 449 100,0 299 100,0 

Percentagem total de interferênc. La 66,6 

3.2.5.4 0 casogenitivo 

Quando existem na L2 formas sem correspondência na língua materna 
dos aprendentes, a reacção mais frequente dos últimos é de evita
rem a forma contrastante, usando em seu lugar formas decalcadas na 
LI. Por isso surpreendem alguns dos erros ocorridos com a forma fie 
xionada do caso genitivo de que são exemplo as frases seguintes: 

(1) - a) * the secret service's world [16] 
b) * the mole's discovery [17] 
c) * There was a mission's failure [29] 
d) * in physics' lessons [46a] 

Em (1-a) ê nítida a redundância do genitivo, dado que a modifica
ção do nome world ficaria suficientemente explícita pela simples an 
teposição do modificador secret service (i.e. the secret service 
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world), do que resultaria um genitivo não marcado. Todavia, este 
processo de composição dos sintagmas nominais torna-se, âs vezes, 
um tanto perturbador para os aprendentes portugueses e suspeito por 
se apresentar com características de 'overcompounding'. 0 recurso 
ao caso genitivo flexionado pode ter sido uma tentativa de defesa 
da aluna para evitar o perigo de eventual 'overcompounding'. Por ou 
tro lado o mesmo erro e os outros que foram citados podem ser uma 
consequência da aprendizagem mediante a qual foi exageradamente en 
sinado ou exageradamente aprendido o caso possessivo Coverteach-
ing1 e 'overlearning'). A extensão dessa construção a casos que a 
não admitem constitui uma ultra-generalização frequentemente nota
da a propósito de outros aspectos gramaticais. 

Em (1-b) não ha erro de forma - como também não havia no exemplo 
anterior - pois tratar-se-ia de um caso de 'objective genitive'(cf. 
Quirk et al. 1976:193). No entanto, mole não possui as caracterís
ticas do género pessoal, embora se trate de um ser animado, e, por 
isso, funciona, mais adequadamente, com o genitivo perifrástico. 0 
mesmo tipo de genitivo abrange nomes inanimados do género de mis
sion, que aparece em (1-c). 

Por vezes, as formas da L2, claramente contrastantes com as da LI, 
assumem perante os aprendentes um estatuto de tão elevada importân 
cia que, uma vez captados os mecanismos que caracterizam tais for
mas, os estudantes começam a utiliza-las por iniciativa propria sem 
pre que se deparem com aquilo que lhes pareça ser uma boa oportuni 
dade. Nem sempre, porém, essas oportunidades justificam a aplica
ção das formas julgadas adequadas, caindo os alunos em erro de 
'overuse'. Ë isso que se detecta em (1-d), onde também a termina
ção em -s da palavra physios deve ter actuado como elemento encora 
jador para o surgimento do caso possessivo. 

Em outros casos, é manifesta a insegurança com que alguns alunos 
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fazem uso do caso geni t ivo . Por vezes, essa insegurança s i tua -se a 

nível daquilo que é ca r ac t e r í s t i co do nível de p r inc ip ian tes , t r a -

duzindo-se pela incapacidade de d i s t ingui r e n t r e o modificador 

( 'possuidor ' gramatical) e o nome base (o 'head noun ' ) , Ë isso pre 

cisamente que re f l ec te 

(2) - * the image's family [9], 

que o aluno usou em vez de the family's -image, cometendo, deste mo
do, um erro que se pode classificar de elementar. Elementares são 
também consideradas, tradicionalmente, as regras da L2 desrespeita 
das em: 

(3) - a) * according to the student's will [34] 
b) * Their parent's character [76a] 
c) * he has had opportunity to know Darwins theories [84c] 

0 contexto permite-nos Concluir, sem qualquer dúvida, que aquilo 
que a aluna queria dizer em (3-a) era students' will. Há sempre a 
possibilidade de se tratar de um lapso, uma hipótese que também fun 
ciona em relação a (3-b). No entanto, a hipótese de lapso não pode 
ser sempre adiantada para justificar todos os erros de carácter e-
lementar. Por exemplo, essa hipótese não funciona em relação a (3-
c) por causa da ausência do apóstrofe, uma característica permanen 
te do genitivo flexionado. A não ser que se vá reflectindo, entre 
os aprendentes portugueses, aquilo que já vai sendo uma prática co 
mum na linguagem publicitária inglesa (e.g. childrens wear, mens 
shoes, etc.), tratar-se-ã mesmo de um erro. 

Ainda em outros casos, a hesitação quanto as formas que devem ser 
usadas é claramente visível: 

(4) - * But Alvin 's Toff1er opinion [76b] 

Neste exemplo o nome do escritor foi tratado como o 'possuidor' de 
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um genitivo de grupo.1*1 Trata-se, evidentemente, de claro desconhe 
cimento das regras. 

Também o duplo genitivo contribuiu para o conjunto dos erros comum 
exemplo muito elucidativo: 

(5) - * But we can see this as a technique of John Carre [19] 

Este é, alias, o único exemplo de erro com o genitivo que é possí
vel atribuir a interferência da LI ("Nós podemos ver isto como uma 
técnica de J. C " ) . 

Em oposição aos exemplos de emprego abusivo do caso possessivo, há 
casos em que o mesmo foi erradamente omitido: 

(6) - a) * the new kind of relationships will enlarge the couple ca 
pacity for ... [28] 

b) * There are feelings that are stronger than men devices 
[77] 

c) * how to make the human race first needs [80] 

Perante erros como estes, fica-se com a impressão de que a grande 
dúvida dos alunos consiste entre o emprego do genitivo flexionado 
e a formação de sintagmas nominais em que a modificação do nome ba
se se processa, simplesmente, através da antepôsição de outro no
me. Em termos didácticos e metodológicos, parece-me que se trata de 
uma área que carece de alguma atenção, nomeadamente ao nível do en 
sino superior, onde e inadiável a consciencialização de muitos dos 
fenómenos linguísticos que escapam, por incapacidade e falta de o-
portunidade, aos níveis mais baixos da aprendizagem. 

Para finalizar esta secção, haverá ainda que fazer referência a dois 
casos um tanto estranhos da autoria de uma mesma aluna: 

(7) - a) * many Russian's spies [23a] 
b) * to leave the Russian's networks [23b] 
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Numa tentativa de interpretação daquilo que a autora pretenderia di
zer, pode aventar-se a hipótese de ela pretender significar, com 
(7-a), many Russian spies ou *many Russia's spies e, em (7-b) the 
Russians' networks. Se assim for, não há coerência de estratégia 
nos dois erros. 

Uma outra hipótese de interpretação levar-nos-ã a considerar estes 
erros como pertencentes a outra ãrea: â da concordância redundante 
do numero entre o adjectivo e o nome (ver p. 234 ss). Nesse caso a 
aluna pretenderia dizer, erradamente, ^Russians spies/networks. 

0 numero total de erros com o caso genitivo e de 24. 

3.2.5.5 Conjunções 

Pelo facto de haver uma coincidência, praticamente total, entre o 
sistema de conjunções em inglês e português, são poucos os erros re 
gistados neste domínio. Tudo se resume a um problema de tradução. 
Apenas quando a tradução não é bem feita, ê que os erros ocorrem. 
Frequentemente, esses erros são originados pela assimetria lexical 
que existe entre as duas línguas no que respeita âs palavras envol 
vidas. 

É isso que, em parte, se verifica em 

(1) - * When he is talking it is just like people was following 
him [17], 

onde like foi empregado para traduzir como, em vez de as if. Há, to 
tavia, uma outra falta incompreensível, dado que, em português,não 
ê suficiente, em tais circunstâncias, usar simplesmente como, mas 
sim como se. Se a aluna tivesse tido presente a fornia portuguesa 
completa, talvez não tivesse cometido o erro, visto que a associa
ção as if seria suficientemente forte para obviar â criação de qual 



quer outra contoinação (e.g. Hike if). 

Também em 

(2) - * the perception of what we are and for what we are here 
[50], 

o exercício de tradução se processou de forma incorrecta por a alu 
na ter seguido demasiado literalmente a forma portuguesa. Por que 
foi traduzido por for what, num contexto onde parecia ser mais a-
propriado o emprego de why. 

Todos os restantes erros envolvem os conectores disjuntivos either' 
... or ou both and **2e, mais uma vez, a tradução desempenha um 
papel muito importante. A transferência da língua materna de for
mas consideradas apropriadas originam um tipo de desvios que é bas 
tante frequente entre os aprendentes portugueses. 

Se procedermos a uma sumaria analise contrastiva entre os conecto
res disjuntivos portugueses e ingleses, depressa se nos revelará a 
diferença existente entre as duas línguas, tanto no que diz respe^ 
to â forma como ao significado. Em português, uma sequência de co
nectores correlativos e assegurada, normalmente, pela repetição da 
mesma palavra, tantas vezes quantas as alternativas enunciadas (e. 
g. Colhe o que quiseres: ou maçãs, ou peras ou morangos/Quer a ali 
mentação, quer o vestuário, quer os transportes, nada pára de su
bir neste país). Em inglês, a sequência correspondente ê iniciada 
por uma palavra diferente das seguintes (e.g. One of the answers 
must be wrong: either a), or b) or c)). Quando os alunos usam a mes 
ma palavra para todas as alternativas das sequências que criam, is 
so deve-se, sem qualquer margem para dúvidas, a transferência da 
língua materna. 
Exemplos: 

(3) - a) * he lived depending on something: or circus, or Ann or 
London [29] 
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b) * has been growing in economical power and now either by 
OTAN either by economical organizations ... [67] 

Por outro lado os conectores correlativos ingleses apresentam se
quências de alternativas mutuamente exclusivas. Em português, por 
vezes, as alternativas são compatíveis (cf. Mateus et al.:192 ss). 
Por isso surgem erros como o seguinte: 

(4) - * the triff ids are a permanent menace either against sight 
ed or blind men [80] 

Quando as alternativas são compatíveis em inglês, a forma usada de 
de ser both ... and, o que corresponde, para além das outras con
junções correlativas acima citadas, a tanto ... como ("os triffids 
são uma ameaça permanente tanto/quer para aqueles que vêem como/ 
/quer para os cegos"). 

Registaram-se 8 erros com conjunções, 4 deles por interferência da 
LI. 

3.2.5.6 F2rmaç|o=da_interrogativa (directa_e indirecta) 

Vimos, quando foi abordada a ordem dos elementos na frase, como a 
falta de isomorfismo entre as duas línguas causou problemas em al
guns aspectos da produção dos aprendentes. Lembremo-nos, a título 
de exemplo, da inversão entre o sujeito e o verbo. Por isso os er
ros registados foram atribuídos â interferência da língua materna. 

Na secção presente acontece algo de semelhante, mas precisamente no 
sentido inverso: os aprendentes procederam â inversão do sujeito 
com o verbo em frases interrogativas indirectas iniciadas por um in 
terrogativo wh-. Vejamos alguns exemplos: 

(1) - a) * We are ansious to know where are Irina and Danny [6] 
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b) * They asked themselves who would be that girl [46] 
c) * the main point is to know in which ways does scientific 

research be made [64] 

A um observador desprevenido os erros transcritos poderão parecer 
uma consequência da aprendizagem. Por outras palavras, a inversão 
verbo/sujeito praticada pelos alunos poderá apresentar-se como o re 
sultado positivo de uma reacção espontânea (na sequência de exerci 
tacão intensiva) aos interrogativos wh- que iniciam as orações em 
que os erros figuram. E, e evidente, não se pode arredar definiti
vamente tal hipótese, pelo menos como elemento que, em maior ou me 
nor grau, tenha contribuído para o erro. A meu ver, todavia, a cau 
sa primeira e a transferência da LI, dado que, no contexto linguís 
tico em que os erros ocorreram, o português regista, quase que o-
brigatoriairente, a inversão: Estamos ansiosos por saber onde estão 
Irina e Danny (1-a)/Eles interrogavam-se sobre quem seria aquela ra 
pariga (l-b)/o ponto principal é" saber por que processos seria fei 
ta a investigação científica (1-c). 

Embora os erros possam - ou devam - ser atribuídos a acção conjun
ta dos dois factores apontados, não hã duvida de que a força da in
terferência tem de ser considerada superior â da habituação dos a-
lunos â inversão depois de palavras wh-. Mas um dos exemplos trans 
critos, (1-c), ao incluir o operador does, parece apontar mais pa
ra a hipótese de erro induzido pela aprendizagem, dada a circuns
tância de se não verificar apenas a inversão - o que corresponde
ria â orden das palavras em português - mas o recurso a um instru
mento que só existe na L2. 

No entanto, os erros cometidos pelos alunos não se verificaram ape 
nas em interrogativas indirectas. Também nas interrogativas direc
tas se registaram cinco casos, um dos quais particularmente chocan 
te se atendermos ao nível de aprendizagem a que os alunos se encon 
tram. 
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(2) - * Why came I to this conclusion? [42c] 

Poderá tratar-se de um simples lapso este modo de fazer a interro
gativa. Tentei confirmar tal hipótese relendo toda a prova da alu
na à procura de casos de interrogativa com o operador do. Havia vá
rias interrogativas, mas nenhuma que requeresse tal operador. Por 
isso e de admitir tratar-se, de facto, de um erro devido a falta 
de competência. 

Os restantes quatro casos envolvem todos ou o auxiliar will ou 
would, e os erros consistem na incorrecta colocação do sujeito: 

(3) - a) * will be a husband or wife chosen by the computer [10a] 
b) * Will be this good? [10b] 
c) * What would have Adam thought? [21] 
d) * Will it not happen in a very near future a similar 

event? [18] 

Nas primeiras três interrogativas, o sujeito foi colocado entre o 
verbo principal e o verbo auxiliar em vez de o ser imediatamente a-
pós o operador. O que terá levado os alunos a procederem de tal mo 
do foi, certamente, tomarem os dois auxiliares (i.e. will + be e 
would + have) como conjuntos indissociáveis que significam uma pa
lavra única em português (i.e. sera e teria, respectivamente). So 
depois disso foi colocado o sujeito. Compare-se com a tradução por 
tuguesa: (3-aj "Será um marido ou esposa escolhida pelo computa
dor?"/ (3-c) "0 que terá Adão pensado?*'. 

Em (3-d) o aluno revela que se apercebeu de qualquer coisa, resul
tante, provavelmente, do grande afastamento que impôs entre o su
jeito e o verbo. Por isso recorreu a uma espécie de 'dummy it' co
locado no lugar onde o verdadeiro sujeito deveria figurar numa ten 
tativa de re-estabelecer o equilíbrio da frase. 

0 total de erros com a forma interrogativa é de 28, sendo 20 atri-
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buíveis â interferência da língua materna [71,4%). 

3.2.5.7 Formasnegativas 

A maioria dos erros reunidos sob esta designação consistem na re
dundância de elementos negativos nas frases. De uma maneira geral 
esses erros reflectem as estruturas correspondentes do português. 
Repare-se que a redundância de elementos negativos não ocorre em 
frases que correspondam, na L2, às do tipo seguinte na LI:' 

a) Ninguém quer ir à praia; 
b) Eles nunca foram â praia. 

Nestes casos o pronome e o advérbio de negação são suficientes mar 
cas para emprestarem as preposições em que se encontram um carác
ter definitivamente negativo. Em nenhuma parte do material escrito 
que serviu de base ao corpus se encontraram erros do tipo de: *No-
body didn't go to the beach ou * They haven't never gone do the beach. 
Tal deve-se, evidentemente, ao paralelismo de estruturas entre a LI 
e a L2, que assume, deste modo, carácter facilitador. Quando esse 
paralelismo não existe, crescem probabilidades de os erros ocorre
rem por falta de apoio facilitador da língua materna, substituído 
que é pela transferência negativa. Disso são exemplos algumas das 
frases coligidas: 

(1) - a) * You won't be seeing neither the ghetto nor those who are 
... [13] 
(Não se verá nem o ghetto nem aqueles que estão ...) 

b) * It is without no doubt a "bad" English [76] 
(É sem dúvida nenhuma um "ntui" inglês) 

c) * He, nor none of the others, knew how to drive [82] 
(Ele, nem nenhum dos outros, sabia conduzir) 
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A simples comparação das duas línguas permite compreender-se, ime
diatamente, a razão dos erros assinalados. Para eliminar a intro
missão da língua materna, compreensivelmente poderosa, os esforços 
de ensino/aprendizagem não foram suficientes ou não seguiram a me
lhor orientação. 

Por outro lado ha alguns erros que reflectem os esforços de comba
te ã interferência. Por, muito provavelmente, terem ouvido, repeti 
damente, a correcção de frases como *he isn't the breadwinner no 
longer, ou como as que foram transcritas em (1), devido â redundân 
cia de algumas marcas negativas, os alunos, num esforço de adequa
ção ãs regras, caiem no extremo oposto, numa espécie de ultra-cor
recção, eliminando todas as marcas negativas das frases. Exemplos: 

(2) - a) * he is any more the bread winner [15a] 
b) * The woman is any more the housekeeper [15b] 

De todo o modo, os nove erros que foram coligidos representam uma 
parte insignificante dos erros do corpus, podendo isso querer di
zer que, com poucas excepções, a formação da negativa não oferece 
grandes dificuldades aos aprendentes portugueses. Ha que registar, 
no entanto, que 5 desses erros foram considerados de interferência, 
o que equivale a 55,6?0. 

3.2.5.8 Numerais 

Também aqui os erros são pouco numerosos: apenas 6, sendo um de in 
terferência. No entanto, esses poucos erros confirmam areas tradi
cionais de dificuldade. Uma delas, por exemplo, ê a confusão entre 
o artigo indefinido a/an e o numeral one, realmente difícil de 
•teaching out' (Lot 1983). A coincidência gráfica, em português, en 
tre as duas formas morfológicas estará na origem dessa dificuldade. 
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Nas fases iniciais da aprendizagem, é normal os aprendentes revela 
rem tendência para empregarem o numeral em vez do artigo. No cor
pus figuram dois erros precisamente em sentido oposto: 

(1) - a) * that Stareck would tell just a word [6] 
b) * only a white man saw him alive [40] 

Os erros são consequência de os alunos não se terem apercebido do 
carácter de numeral, de quantidade, que deveriam exprimir. 

Três dos restantes erros envolvem a palavra million e a suà causa, 
ê semelhante a dos erros acabados de comentar. Na realidade, os a-
lunos responsáveis por 

(2) - a) * some million years ago [14] 
b) * About five millions years ago [25] 
c) * that million of people are not getting ... [56] 

não conseguiram discernir entre os casos em que million segue um 
quantificador definido e em que denota um número indefinido (cf. 
Leech et al.:255; Thomson et al.:279). Em (2-b), ê perceptível a 
transferência do português, visto que, na nossa liiigua, o numeral 
toma a forma de plural sempre que seja precedido de um quantifica
dor ou determinante que apontem nesse sentido. 

Um outro erro, 

(3) - * What is the family system in the transition toa3§ wave 
[66], 

não mereceria mais atenção do que aquela que se deve conceder a um 
mero lapso se não reflectisse uma tendência demasiado frequente. Na 
verdade, as formas abreviadas dos numerais ordinais parecem não ter 
sido tratadas devidamente, tanto pela parte dos professores, como 
por parte dos alunos. Por isso este erro pode muito bem reflectir 
um hábito da aluna que o escreveu. Tratando-se de algo cuja cor-
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recção é simples, parece-me que e tempo de se fazer qualquer coisa 
para a evitação de tais erros. 

3.2.5.9 Orações finais 

Um único erro foi registado nesta rubrica: 

(1) - *... and crying to the animals so that they ran quickly 
[64] 

0 emprego do simples infinito dos verbos serve, normalmente, para 
se obter o mesmo que se consegue com so that e in order that, além 
de corresponder a construção portuguesa equivalente. Por isso o nú
mero de erros é reduzido. No erro registado o aluno utilizou so 
that, provavelmente, por lhe ser uma expressão familiar, de frequen 
te ocorrência nos textos que leu ou no que ouviu dos professores. 
Todavia, pelo modo como a usou, revela que apenas captou parte da 
construção, esquecendo-se do verbo modal que a devia completar, o 
que pode reflectir interferência da LI. 

Desde cedo, os estudantes portugueses são alertados para o facto de 
os verbos ingleses não terem conjuntivo e que, para representar es 
te modo em inglês, devem recorrer ao indicativo. Não terá sido es
te processo que o autor do erro pôs em pratica? 

3.2.5.10 Preposições 

A primeira impressão com que ficam os aprendentes de inglês de ní
vel elementar sobre as preposições é a de que se trata de um aspec 
to linear, de aquisição relativamente fácil. Isso deve-se â forma 
como, tradicionalmente, tal matéria ê abordada pelos professores, 
quase sempre de uma forma muito lógica. Os livros de textos, por 



- 292 -

seu turno, acentuam a impressão referida através da coordenação das 
frases com as imagens que as ilustram. Ë" assim, por exemplo, que as 
preposições envolvidas na seguinte sequência pode ser apresentadas 
aos alunos de uma turma inteira: 

The pen is 

on the desk. 
under the book. 
in the box. 
between the book and the box. 
etc. 

Tudo isto e acompanhado quer dos elementos iconográficos apresenta 
dos pelo texto, quer pela exemplificação a que o professor procede 
no seu esforço de objectivação, o que torna a compreensão fácil e 
rápida. 

Todavia, passada a fase elementar e esgotados os exemplos clássi
cos do género do que acaba de ser apresentado, tanto o professor na 
sala de aula como o autor do livro começam a sentir enormes difi
culdades em apresentar estas mesmas e outras preposições em situa
ções diferentes, nas quais nem o contexto situacional nem o grama
tical permitem que o ensino se caracterize pela mesma clareza que 
tinha no início. Os alunos, por sua vez, depressa esbarram com a 
falta da lógica que, inicialmente, tinham aliado ao uso das prepo
sições e, frequentemente, não conseguem dos professores respostas 
claras as questões que lhes põem, precisamente porque essas respos 
tas não são possíveis. Em consequência, os erros vão surgindo como 
resultado natural de uma área da gramática inglesa conhecida pelas 
dificuldades que oferece. 

Parte considerável dessas dificuldades, sentidas por professores e 
alunos, resultam de factores intralinguais. Umas vezes a preposi
ção a usar ê determinada pelo verbo que a precede (e.g. She is point
ing to the door/They depend on their parents/I han't thought of that, 
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etc.); outras vezes ela depende do adjectivo precedente (e.g. He is 
greedy for power/They are happy in helping the poor/She was averse 
to hard work, etc.); outras vezes, ainda, é o substantivo que de
termina a preposição que o deve seguir (e.g. That's a good reason 
for precaution/I didn't find the best solution to the quarrel /His 
was the correct approach to this theme, etc.). Em muitas outras o-
casiões são as palavras que seguem as preposições que as determinam 
por um processo de co-ocorrência dificilmente reduzível a regras 
mais ou menos abrangentes e orientadoras. Como diz Kreidler, ao re-
ferir-se ao professor consciencioso ou ao aluno interessado que pro 
curem um sistema regulamentador do uso das preposições, "nestaárea 
da gramática inglesa ele não encontra nada" (p. 120). A única solu 
ção parece residir na associação memorizada das preposições com as 
palavras de que dependem, de uma maneira semelhante aquela por que 
se adquire o léxico. Mas, para levar essa tarefa a bom termo, éne
cessária uma boa capacidade, juntamente com muito contacto comaL2. 
Para isso o tempo normalmente atribuído pelos horários escolares é 
nitidamente insuficiente. Assim, a aquisição do correcto comando 
das preposições fica reduzido a alguns dos seus aspectos, deixando 
uma larga margem de insuficiências. 

Na falta de um ensino eficaz - o que decorre dos factores acabados 
de referir - e de suficiente exposição â língua estrangeira para 
que a aquisição se processe com naturalidade, os estudantes reagem 
de uma maneira que se caracteriza por dois factores, as vezes al
ternativos: ou (a) recorrem a língua materna, transferindo as for
mas desta para a L2, ou (b) generalizam, extemporaneamente, aspec
tos já adquiridos anteriormente na língua alvo1*3 , ou, ainda, 
(c) raciocinam da forma que lhes parecer mais lógica para, assim, 
procederem â escolha da preposição a usar. 

Os erros resultantes de tais estratégias tomam a forma de omissão 
de preposições, do seu emprego abusivo ou da substituição de umas 
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por outras, quando não por outras categorias gramaticais. 

Encontrei 427 desses erros, o que equivale a uma percentagem signi 
ficativa (14,1%) da totalidade de erros do corpus e a 24,7% de to
dos os erros gramaticais. Apenas com os artigos se encontra, numa 
única categoria gramatical, um numero tão elevado. Os casos de in
terferência atingiram um total de 174 ocorrências, isto é 40,8%. 

Dado o elevado número de erros que cometeram, os estudantes portu
gueses não parecem diferir de estudantes falantes de outras línguas 
no que toca a esta categoria gramatical. Mukattash averiguou que as 
preposições foram responsáveis por 15$ dos erros cometidos pelos es 
tudantes jordanos que lhe forneceram o corpus da sua investigação. 
Percentagens mais baixas foram encontradas por Dusková (5,7%) epor 
Wyatt (4,1%). Mesmo assim, são percentagens bastante significati
vas. 

Analisemos, em separado, cada uma das modalidades de erros ocorri
dos com preposições que foram consideradas: omissão, emprego abusi 
vo, substituição. 

i) Omissão 

Houve 64 casos de omissão de preposições, o que corresponde a 15% 
da totalidade dos erros cometidos com tal categoria gramatical, sen 
do 28 desses erros (43,8%) atribuíveis â interferência da língua 
materna dos alunos. 

Eis a distribuição pelas diversas preposições implicadas. 
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QUADRO XXVIII 

(Omissão de preposições) 

PREPOSIÇÕES N2 de ocorr. % Interf. % 

About 1 1,6 _ 

At 2 3,1 — — 
By 2 3,1 2 7,2 
For 8 12,5 4 14,3 
From 4 6,3 1 3,6 
In 8 12,5 1 3,6 
Into 1 1,6 — — 
Of 10 15,6 — — 
On 2 3,1 2 7,2 
To 23 35,9 16 57,1 
With 3 4,7 2 7,3 

TOTAIS 64 100,0 28 100,3 

Percentagem total de interferênc: La 43,8 

É nítido o destaque de to como preposição mais envolvida em erros 
de omissão, a maior parte dos quais motivados pela interferênc ia da 
LI. Atentemos em alguns dos casos e comparemo-los com a versão por 
tuguesa. 

(1) - a) * and transmit them their own genetic endowment [14] 
(e t ransmi t i r - lhes os seus próprios dotes genéticos) 

b) * he explains us many things [30] 
(ele explica-nos muitas coisas) 
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c) * the second which introduces us the life of the city [40] 
(o segundo que nos apresenta a vida da cidade) 

Salta â vista a infracção ã ordem correcta dos elementos nas três 
frases, o que poderá ter contribuído, parcialmente, para a omissão 
das preposições. Se a ordem natural dos elementos constituintes das 
frases em português coincidisse com a inglesa, ê pouco provável que 
os alunos tivessem escrito, por exemplo, *and transmit their gen
etic endowment them, dado que a necessidade da preposição preceder 
o objecto indirecto se faria sentir mais acentuadamente. 

Admitindo, o que ê muito provável, que o erro de ordem tem origem 
na ordem portuguesa dos elementos da frase, há, simultaneamente, a 
considerar que a omissão da preposição também corresponde ao facto 
de ela não figurar na frase portuguesa que foi apresentada como tra 
dução. De facto não seria gramatical dizer-se *ela explica para /a 
nós muitas coisas, pelo menos no português europeu. Sob a influên
cia dos dois aspectos referidos da LI, os estudantes produziram er
ros que lhes correspondem nos três exemplos transcritos, afastando 
o objecto directo do verbo pela interposição do objecto indirecto. 

Há casos, porem, em que, embora não existindo na frase um objecto 
directo, o erro de omissão ê igualmente cometido. 0 exemplo (2) foi 
produzido pela mesma autora de (1-b) e, curiosamente, o verbo en
volvido é o mesmo. 

(2) - * They don't need to explain each other [30] 
(Eles não precisam de explicar uns aos outros) 

Repare-se que, na frase portuguesa, o emprego da preposição é obri 
gatõrio antes do pronome recíproco. Por isso o erro surge com o seu 
quê de intrigante, podendo apenas explicar-se por factores de natu 
reza intralingual sob a forma de extensão abusiva da regra que con 
diciona casos como Tell me a story, they help each other, etc., em 
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que a preposição não se usa. Essa atitude de aparente anti-transfe 
rêneia, surge noutras frases, mesmo quando, a existir, a transfe
rência facilitaria. Isso ê nítido em: 

(3) - * because we know, due some studies, that ... [56] 
(porque sabemos, devido a alguns estudos, que ...) 

De novo, em português, a preposição sublinhada ê obrigatória. Por 
que razão a aluna a evitou ê uma incógnita, embora a hipótese de 
lapso possa ser uma explicação. Todavia, â medida que vou avançan
do na análise dos erros, parece-me que a hipótese de lapsos deve 
ser posta com muito cuidado, pois parece-me cada vez mais que os es 
tudantes aplicam, com muita regularidade, estratégias conscientes 
de comunicação. 

Outros erros de omissão merecem atenção particular por acarretarem 
erros concomitantes. Algo de frequente e o que esta documentado 
por: 

(4) - a) * ... is the possibility to interfere with the genes [16] 
b) * a reason to live [73] 
c) * a language student takes interest to study [53] 

A omissão das preposições of, for e in em (4-a), (4-b) e (4-c), res 
pectivamente, todas requeridas por nomes, provocou o emprego dos 
verbos que se lhes seguem no infinito, o que não ocorreria, com to
da a certeza, se as preposições tivessem sido empregues.^ A omis
são leva-nos a formular algumas interrogações sobre as causas que 
a determinaram, especialmente em (4-a) e (4-c), dado que o erro con 
traria aquilo que poderia ter sido previsto por uma analise contras 
tiva. Na verdade, se compararmos 

a possibilidade de com the possibility of 

ter interesse em com to take interest in, 
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verificamos que, tanto numa língua como na outra, o uso das prepo
sições é obrigatório. Além disso, os pares em/in e de /of apresen
tam as preposições que, mais frequentemente, se traduzem mutuamen
te. A análise contrastiva a priori sõ poderia prever facilidades 
quanto â aquisição e emprego das preposições referidas nos contex
tos atrás citados. 

A mesma coisa, precisamente, se poderá dizer relativamente â omis
são de of e in nos exemplos que se seguem: 

(5) - a) * In the Autumn 1891 [37] 
b) * enrolled the Sciences' course [47] 

Naturalmente que haverá factores de ordem psicológica, desenvolvi
dos, provavelmente, ao longo do processo de aprendizagem,que expli
quem esta resistência ã transferência facilitadora da LI. Se a AC 
falhar em casos como estes, ela não poderá ser facilmente acusada 
de falhar nas suas previsões, elaboradas com base em factos linguís 
ticos das duas línguas e no comportamento lógico dos aprendentes. 
No entanto, exemplos como os citados, especialmente em (4) e (5), 
reforçam a crença de que, frequentemente, as estratégias dos apren 
dentes de uma língua estrangeira não se processam de acordo com a 
lógica, tomando formas absolutamente surpreendentes. Os factores 
que determinam tais atitudes transcedem o âmbito da AC e colocam-
-se, mais propriamente, no domínio da psicologia da aprendizagem. 

ii) Emprego abusivo 

0 emprego redundante de preposições ocorreu 43 vezes, um número que 
equivale a 10,1% do total de erros cometidos com preposições. Des
ses erros, 32 foram considerados de interferência, isto e, 74,41. 

No Quadro XXIX está representada a distribuição dos erros por cada 
uma das preposições empregadas redundantemente. Da sua observação, 



- 299 -

tal como aconteceu com os erros de omissão, a preposição to volta 
a aparecer destacada, com uma percentagem aproximada nas duas moda 
lidades de erros: 35,9 na omissão e 41,9 aqui. Em ambas as circuns 
tâncias, os casos de interferência são elevados, o que não deixa de 
ser um aspecto curioso. 

QUADRO XXIX 

(Emprego abusivo de preposições) 

PREPOSIÇÕES N2 de ocorr. 0 
0 Interf. 0 

0 

About 4 9,3 2 6,3 
Against 1 2,3 — — 
In 3 7,0 3 9,4 
Of • 7 16,3 6 18,8 
To 18 41,9 14 43,8 
With 10 23,3 7 21,9 

TOTAIS 43 100,1 32 100,2 

Percentagem tots il de interférer icia 74,4 

Em todos os casos, com a excepção de três, as preposições foram u-
sadas em dependência de verbos que as não requeriam. Vejamos alguns 
exemplos: 

(6) - a) * the author is penetrating in the secret world [16] 
(o autor está a penetrar no mundo secreto) 

b) * And our century? With what has it contributed to this 
development? [40] 
(E o nosso século? Com que tem contribuído para este de
senvolvimento?) 
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c) * the necessity of obeying to an established moral order 
[26] 

(a necessidade de obedecer a uma ordem moral estabele
cida) 

A comparação das versões nas duas línguas não deixa dúvidas de que 
os erros se ficaram a dever â transferência dos modelos portugue

ses de construção aplicáveis a cada caso exemplificado. No que diz 
respeito a (6a), há uma alternativa â forma portuguesa apresenta
da, na qual a preposição é dispensável, g corrente encontrarse o 
verbo penetrar usado sem preposição (e.g. penetrar alguma coisa). 
Simplesmente a aluna que escreveu a frase tomou como modelo a cons 
trução em que a preposição figura. 

Referi atrás (p. 298) a circunstância de a AC não ser capaz de pre 
ver alguns casos de omissão de preposições analisados, cujas cau

sas não parecem ter sido linguísticas. Há casos, porem, em que a 
'strong claim' poucas vezes poderá ser contestada. Um exemplo é" 
(6b). A comparação entre 

contribuir com alguma coisa e to contribute something 

autoriza o contrastivista a prever, com grande margem de segurança, 
a forma de que se revestirá a produção dos aprendentes quando em si 
tuação de terem de utilizar o verbo to contribute. 0 erro ocorrerá, 
com certeza, se, entretanto, a título preventivo, o ensino não to
mar as medidas adequadas para se obviar â transferência dos esque
mas da LI. É por isso que, convenientemente aproveitadas, as previ 
soes da AC podem ser de grande utilidade sob o ponto de vista meto 
dolõgico, especialmente na criação de condições que conduzam â pre
venção dos erros. 
Mas também há erros que se caracterizam pelo seu marcado tom intra 
lingual, como acontece em: 

(7) - a) * a drastic one with which we must learn to live wiprï%0Jï* 
/,■ D*"^ "

 x
\ 

A ! , t C
K ; 

/ o / ft>\o^ / . J 
u ^ * ' • y : Vv — ^ s ^ i 
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b) * to whom could she belong to [52] 

Em português as preposições não podem ser transpostas para o final 
da frase (e.g. *Gostava de saber o que tu sonhaste com), fenómeno 
que é crescentemente frequente em inglês. A habituação dos apren-
dentes a esse tipo de construção da L2 processa-se contra os hábi
tos formados na LI. 

Pelos erros apresentados ê legítimo conluir-se que a habituação â 
construção inglesa é um processo prolongado que se desenrola atra
vés de mais que uma fase. Numa primeira fase, os aprendentes têm a 
tendência para comunicarem através daquelas formas que maior pro
ximidade apresentam com as da língua materna. A ultima fase, carac 
terizar-se-ã pelo uso alternativo das construções isomorfiças nas 
duas línguas com aquelas que são 'idiomáticas', isto é, típicas da 
L2, cabendo, naturalmente, ao contexto (linguístico, situacional e 
social) indicar qual das alternativas é a mais adequada. Entre as 
duas fases apontadas, ocorrerá uma fase intermédia que se caracte 
riza por um esforço de libertação relativamenteâexclusividade das 
formas da 1§ fase, dando atenção crescente âs formas acima chama
das de idiomáticas. Contudo, pela observação dos erros em (7), a 
transição de uma para a outra fase não se faz sempre de maneira 'lim 
pa', isto é, a fase intermédia acaba por reunir características das 
duas outras fases apresentando as preposições em duplicado. As duas 
forças em acção simultânea são, de um lado, a força do hábito apoia 
do na LI, do outro, o esforço de naturalização desenvolvido pelos 
aprendentes. Os erros em (7-a) e (7-b) demonstram a dificuldade de 
essas forças se anularem uma â outra. 

Ë frequente, na produção dos aprendentes portugueses, especialmen
te nos níveis elementar e intermédio, a co - ocorrência do verbo 
think e a preposição in. Mesmo a nível universitário, isso aconte
ce como veremos, oportunamente, ao tratarmos da substituição de pre 
posições. Tal deve-se, mais uma vez, â interferência do português, 
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na circunstância, â associação pensar em. Como o verbo think é um 
verbo de elevada ocorrência (cf. West:514), não é raro que os pro
fessores comecem a sua campanha a favor da preposição of muito ce
do, dessa forma combatendo a tendência para * think in. Há mesmo 
quem recorra a exercícios de memorização em que a referida preposi 
ção of ê associada a verbos que a requerem: think of, dream of, ap
prove of ... Como consequência dessa exercitação, a ligação entre 
a preposição e o verbo acaba por automatizar-se, assim se conseguin 
do uma diminuição dos erros. 

Mas parece que também chega a acontecer que a associação entre as 
duas palavras atinja um grau exagerado que se traduz no uso redun
dante da preposição, como se ilustra pelo exemplo seguinte: 

(8) - * That is why I think of intrinsic and extrinsic factors 
are necessary for the spread of the language [71] 

Quer as manifestações de interferência no emprego abusivo das pre
posições, quer a redundância presente nos exemplos (7) e (8), po
dem de algum modo ser consideradas mais ou menos sistemáticas pois 
obedecem a uma 'regra' subjacente. Isso, porém, não acontece sem
pre com este tipo de erros. Por vezes, em relação a um mesmo verbo, 
um único aluno utiliza preposições diferentes, como documentam os 
seguintes exemplos: 

(9) - a) * who could have escaped to that catastrophe [24a] 
b) * we could escape to his trap and of the life of serfdom 

[24b] 

Mesmo na hesitação revelada pela aluna entre usar to e of está pre 
sente a interferência do português. De facto, na nossa língua pode 
usar-se escapar a e escapar de. Infelizmente, esta dupla possibili 
dade não encontra correspondência na L2 e, por isso, a aluna come
teu os erros. Destes se conclui que o comportamento de alguns alu-
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nos não ë sempre coerente quando visto pelo prisma da língua alvo. 
Onde a coerência existe, e parece ser permanente, é em pedir empres 
tado à língua materna. 

iii) Substituição 

A substituição de preposições, por outras preposições ou por outras 
categorias gramaticais, forneceu o mais elevado número de erros. 
Nada menos que 319, o que equivale a 74,7% de todos os erros coli
gidos sobre preposições. Os casos julgados de interferência somam 
113, i.e. 35,5%. 

0 quadro da página seguinte mostra o tipo de trocas efectuadas: no 
eixo horizontal figuram as preposições que deveriam ser usadasefo 
ram substituídas; na vertical estão aquelas preposições eoutras ca 
tegorias gramaticais que foram erradamente empregadas pelos alunos. 

Se olharmos para os totais horizontais (ao fundo do mapa), verifi
camos que for é a preposição que mais vezes deixou de ser usada 
quando requerida (46 vezes), seguindo-se-lhe on (45 vezes), in (42 
vezes) e of e to (ambas 40 vezes). Â primeira vista, poderá tirar-
-se a conclusão de que, por darem origem a maior número de erros, 
isto é, por não terem sido atingidas como formas correctas, essas 
são as preposições que maiores dificuldades apresentam para os a-
prendentes portugueses. Nota-se, no entanto, que essa possível di
ficuldade não se traduz por qualquer tipo de inibição quanto ao seu 
emprego, dado que são exactamente essas mesmas preposições as que 
foram mais vezes usadas erradamente: in (78 vezes), of (42 vezes), 
to (40 vezes), on (33 vezes) e for (29 vezes). Se aplicarmos a for 
mula de Sparman para obtenção do rho (cf. Dulay et ai. 1982:270 ss), 
isto é" a correlação de correspondência entre as duas colunas de or
dem no quadro XXXI, obteremos um resultado final de 0,46. Isto si
gnifica que o posicionamento relativo de cada uma das preposições, 
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(Substituição de preposições) 
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SUBSTITUÍDAS 

p 
8 
3 

u 
P 
3 

Ù0 

g 3 
<Si 
it 

«S & O 
IX, 

1 G 
h-1 

o 
P 
cl 

<p o 
H-1 
o <5 1 f 

•M I 1 
E2 

•s 
•H 
3= 

•S 
•H 

•p 
1 p •H g 

About 2 1 3 
Against 1 1 
Along 1 2 3 
Among 3 3 
At 2 2 3 2 9 
Before 1 1 2 
Between 1 2 3 
By 1 2 3 1 1 8 
During 9 1 1 11 
For 2 l 1 2 2 3 1 13 1 3 29 
From 2 2 10 14 
In 1 9 1 10 16 31 9 1 78 
Into 2 2 
Of 3 10 12 5 4 1 2 5 42 
On 3 1 23 3 3 33 
Out of 1 1 
Over 1 4 5 
Since 3 3 6 
Through 1 1 
Till 1 1 
To 1 6 18 2 2 2 5 2 2 40 
Under 2 2 
With 1 3 1 1 2 11 49 
Outras 1 1 1 3 
TOTAIS 5 l 3 23 2 7 46 24 42 15 40 1 45 2 5 3 40 1 11 2 1 319 
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como causa de erros, em cada um dos tipos considerados (i.e., por 
não emprego e por emprego errado), e coincidente em 0,46 de um má
ximo possível de 1,0. 
Tais números significam que, em relação a cada preposição, indivi
dualmente, há certo equilíbrio entre os erros provocados pela sua 
não utilização e aqueles que resultaram do seu emprego deslocado. 
Esta simp es constatação levanta uma serie de questões: (a) Os a-
prendente ainda não tomaram consciência de as preposições serem um 
aspecto di L2 que causa frequentes erros?, (b) Em caso afirmativo, 
qual a ra ;ão porque empregam mais vezes precisamente as preposições 
em que ma s erram?, (c) Em caso negativo, poderá concluir-se que a 
consciênc a de dificuldades em relação a determinado aspecto grama 
tical não se traduz em retraimento quanto ao seu emprego?, (d) Que 
papel representa, no meio de tudo isto, a interferência da LI? 

As respostas a todas estas perguntas variam em grau de dificuldade; 
apenas a última pode obter resposta em dados mais ou menos objecti 
vos. De acordo com o critério que tem sido utilizado ao longo des
te trabalho para determinação dos casos de interferência, a inci
dência deste fenómeno relativamente a cada uma das preposições li
gadas a maior número de erros pode ser observada no quadro seguin
te: 

QUADRO XXXI 
(Interferência da LI com algumas preposições) 

E r r o s p o r não emprego Emprego e r r a d o 

Preposições N2 ocorr . Ordem Interf . N2 ocorr. Ordem Interf . 

For 
On 
In 
Of 
To 
With 
During 

46 
45 
42 
40 
40 
11 
0 

1 
2 
3 

4,5 
4,5 
6 
7 

20 (43,5%) 
8 (17,8%) 
7 (16,7%) 

18 ( 45 % ) 
14 ( 35 %) 
0 
0 

29 
33 
78 
42 
39 
19 
11 

5 
4 
1 
2 
3 
6 
7 

4 (13,5%) 
0 

32 ( 41 % ) 
22 (52,4%) 
8 (20,5%) 

17 (89,5%) 
10 (90,9%) 
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Como se pode ver, não há grande correspondência entre as preposi
ções mais sujeitas a erros e aquelas que são mais sujeitas à inter 
ferência da LI, com a excepção de of e in (esta apenas nos erros 
por não emprego), que se mantêm em relativo destaque. Por isso se 
poderá concluir que, embora a língua materna tenha alguma coisa a 
ver, como causa de erros, no uso das preposições, uma larga margem 
desses erros terá de ser atribuída a factores que se colocam fora 
da área interlingual de causas. Repare-se que as percentagens mais 
elevadas de interferência respeitam a with e during. Se voltarmos 
a aplicar a formula de Spearman, verificaremos que a correlação de 
ordem quanto à ocorrência de erros e a percentagem de interferên
cia, dentro de cada modalidade de erros, é" de 0,60 nos erros por 
não emprego e 0,36 nos casos de emprego errado das preposições. 

Tal como nos erros por emprego abusivo das preposições, também nos 
erros de substituição há uma elevada percentagem ligada aos verbos. 
Vejamos alguns exemplos: 

(10) - a) *They didn't care for the well-being of all [about //for 
82] 

b) *I used to think in a wonderful house [of//in 8] 
c) *I've always dreamed with the pleasure [of//with 1] 
d) *the family system will be based in different forms [on/ 

/in 10] 
e) *all the functions related with his language [to // with 

64c] 

Parece evidenciar-se em (10-a) que o aluno autor do erro tinha ti
do contactos anteriores com a associação care for, tomando-a, pro
vavelmente, por única possível entre o verbo e a preposição, mesmo 
em contextos de diferente sentido semântico como aquele em que se 
registou o erro. Por isso este teve origem numa ultra - generaliza
ção mais de feição lexical do que gramatical. 

Os erros dos exemplos restantes foram todos motivados por interfe
rência do português, mais marcadamente em (10-b) -pensar em-,(10-c) 
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sonhar com - e (10-e) - relacionar com. As inúmeras vezes que os a-
lunos encontraram co-ocorrências do género de think of, por exem
plo, parece não terem sido suficientes para que a aquisição asso
ciada do verbo com a preposição se enraizasse de tal modo que sur
gisse espontaneamente no acto comunicativo. Casos como estes apon
tam sem duvida para a insuficiência do 'comprehensible input', em 
que Krashen e Terrell (1983) depositam toda a esperança como factor 
decisivo da aquisição. 0 verbo think é muitíssimo frequente, espe
cialmente dentro das salas de aula, onde a opinião dos alunos éfre 
quentemente solicitada através de situações que implicam a utiliza 
ção de tal verbo. Além disso, de certeza, todos os alunos contacta 
ram com relativa frequência com o verbo sob a forma escrita. Se a 
tese de Krashen e Terrell tivesse correspondência na realidade,não 
haveria tantos erros como aqueles que, neste aspecto particular, o 
presente corpus apresenta, Ê preciso acreditar na enorme força da 
interferência e proceder ao ensino das línguas contando com ela. 

A oscilação entre in e on é algo que carece de investigação que te 
nha tal facto em atenção especial. Numa impressão — naturalmente 
vaga e sem confirmação científica — parece que a primeira tendên
cia manifestada pelos aprendentes portugueses é a de traduzirem a 
preposição portuguesa em pela inglesa in, embora, desde muito cedo, 
comecem a encontrar a preposição on, usada em situações para as 
quais a tradução predominante é precisamente a mesma forma portu
guesa. Essa preferência por in esta, possivelmente, na origem doer 
ro em (10-d).45 

"A familiaridade com uma vasta gama de expressões idiomáticas e a 
capacidade de as aplicar apropriadamente no tontexto fazem parte 
das características daqueles que dominam o inglês como falantes na 
tivos" (Cowie et ai., p. VI). Têm pleno cabimento no âmbito desta 
afirmação o modo como o verbo to look (e outros) muda de sentido 
mediante a troca de pequenas partículas que se lhe juntam (e.g. 
look at, look for, look out, look to, etc.). Contudo, o manejo efi 
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caz dos 'phrasal verbs' não ê tarefa fácil para os aprendentes, pre 
cisamente porque a manutenção de um elemento comum em todas as va
riantes, isto e,. a existência da mesma palavra base (o verbo),esba 
te a importância de algumas das partículas variáveis em relação às 
outras. Provavelmente, são as mais frequentes ou aquelas que foram 
adquiridas em primeiro lugar ('factor histórico') que tendem a ob
ter prioridade quanto a emprego. Terá sido por essa razão que em 
(11) look for foi usado em vez de look after: 

(11) - * But while women stayed at home, looking for the children 
[after//for 28] 

Nas considerações introdutórias aos erros com preposições, referi 
que muidas das dificuldades sentidas pelos aprendentes derivam do 
facto de a decisão sobre qual a preposição que deve ser usada de
pender da palavra que a precede. Já vimos alguns exemplos em que es 
sa indicação era dada pelos verbos. Vejamos agora alguns outros em 
que a preposição e determinada pelo substantivo precedente. 

(12) - a) *I am a lay in this subject [in//on 14] 
b) *I need the contact of other people [of//with 50] 
c) *a total disagreement to the author's opinion [to //with 

54] 

Estes exemplos, bem como inúmeros outros que se lhes poderiam jun
tar, são bem indicativos da complexidade de factores que intervêm 
na confusão manifestada pelos alunos relativamente ao emprego das 
preposições. Em (12-a) confirmam-se as dificuldades de distinção en 
tre in e on, no que diz respeito ao respectivo emprego. 0 recurso 
ao português, como auxiliar na compreensão dos erros dos alunos, 
não nos ajuda muito neste caso concreto: ((Eu) sou (um) leigo nes
te assunto). No entanto, o facto de a aluna ter escolhido in pode 
reforçar a ideia há pouco avançada de que a tendência primeira dos 
estudantes portugueses é* a de traduzirem em por in. Esta hipótese 
e de algum modo reforçada pela análise do Quadro XXX: in foi usada 
em vez de on 31 vezes enquanto o contrário só aconteceu 23 vezes. 
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A confirmar-se a hipótese, teremos que admitir que tal tipo de er
ro é motivado por interferência da LI, embora se deva encarar esta 
possibilidade com algumas reservas dado os significados que on po
de ter em português. 

Uma outra razão que determina dever a ideia ser encarada com reser 
vas e o facto de in ser cerca de duas vezes mais frequente do que 
on (cf. West 1976)1*6, o que constitui um factor puramente intralin 
gual com reflexos naturais na quantidade de exposição relativa dos 
aprendentes a cada uma das duas preposições. 0 contacto mais fre
quente com in poderá transformar-se numa maior 'habituação1 que faz 
essa preposição ocorrer mais prontamente â mente dos alunos quando 
precisam de comunicar. Lembre-se, a propósito, a pretenção de Lar-
sen - Freeman segundo a qual a frequência de exposição ê uma das 
principais determinantes da aprendizagem. 

Em (12-b) detecta-se aquilo que já tenho referido a propósito de ou 
tros erros anteriormente analisados: uma espécie de movimento con
trário ao da interferência. De facto, o mais natural seria que a es 
tudante tivesse utilizado a preposição with e não of, dado ser a-
quela que mais directamente corresponde â forma que, em português, 
mais probabilidades tem de ser usada: i.e. Eu preciso de contacto 
com outras pessoas. Esta reacção ãs formas resultantes de transfe
rência directa radica, com certeza, na suspeita que nasceu daque
les outros casos em que tal estratégia se revelou inadequada e re
sultou em erros apontados pelos professores. Fica-se sem saber, po 
rém, qual a razão que terá levado a aluna a escolher of — já que 
with se lhe revelou suspeita — e não qualquer outra preposição. 
Terá sido uma escolha ao acaso? Se assim for, a opção arbitrária 
por algumas formas em desfavor de outras terá de ser tomada em con 
ta como uma das facetas da estratégia comunicativa (consciente?) 
dos aprendentes. 0 único aspecto não arbitrário será o de se esco
lher como alternativa uma palavra da mesma categoria gramatical. 
Precisamente a mesma coisa aconteceu em (12-c). 0 português corres 
pondente, isto é, um total desacordo com a opinião do autor, apon-
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ta para que a preposição a utilizar devesse ser with (por ser a e-
quivalente lexical de com). Mas a escolha recaiu em to. Porquê? 

Nos casos em que a preposição e determinada pelos nominais que a 
seguem também se registaram bastantes erros. Exemplos: 

(13) - a) * for my surprise [for//to 21a] 
b) * I heard something in the radio [in//on 24] 
c) * For the contrary [£or//on 50] 

As considerações há pouco feitas a propósito de (12) aplicam-se com 
total cabimento a (13-b). De novo surge o ascendente de in em rela 
ção a on. Nos outros dois erros foi inapropriadamente usada a pre
posição for em vez de to (13-a) e de on (13-c). 0 critério que con 
duziu aos erros terá sido a pura arbitrariedade ditada pela espe
rança de, de acordo com uma vaga lei de probabilidades, alguma for 
ma poder vir a revelar-se adequada. Mas ha algumas considerações 
que se podem deixar sobre a preposição for e o modo como ela é nor 
malmente encarada pelos aprendentes portugueses. De uma maneira ge 
ral, ela é" encarada como correspondendo â preposição portuguesa pa 
ra. Esta, contudo, é muitas vezes considerada equivalente ao inglês 
to. Deste facto, isto é, de haver duas palavras inglesas {foreto) 
para uma única portuguesa (para), resulta a frequente insegurança 
com que os alunos utilizam as formas inglesas. Trata-se ao fimeao 
cabo, de um fenómeno de polissemia divergente - que jã foi salien
tado a propósito dos erros lexicais - e que leva os alunos a toma
rem to e for como alternativas possíveis para um mesmo contexto. 
Esta explicação pode ser encarada como alternativa a do emprego ar 
bitrário. 

Acontece também que for ê muitas vezes empregada em contextos que 
lhe conferem o sentido que a preposição por tem em português: He 
did that for me/Ele fez aquilo por mim; for the first time/pela pri 
meira vez; MP for Anglesey/Deputado por Anglesey, punished for rob 
bery/punido por roubo. Além disso, a proximidade gráfica e fonoló
gica entre for e por ajuda ã identificação que os aprendentes des-
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de cedo começam a fazer entre as duas palavras, É por isso que, es 
pecialmente nas fases iniciais da aprendizagem do inglês, éfrequen 
te o emprego de for a preceder o complemento agente da passiva. Co 
mo se prova pelo exemplo que se segue, esse erro pode sobreviver a-
té ao nível universitário: 

(14) - * are considered grammatical for those Who speak it [for/ 
/by 84] 

Em algum grau o erro em (13-c) também poderá ser explicado nos ter 
mos acabados de referir a propósito de (14). Não o considerei um er 
ro de interferência directa da LI pela circunstância de, na hipóte. 
se provável de a autora do erro ter traduzido do português, by (tarn 
bém ela significando, predominantemente, por) se poder apresentar 
como candidata. Não restam duvidas, porém, de que houve interferên 
cia indirecta. 

São sensivelmente do mesmo tipo as explicações aplicáveis aos er
ros que se verificaram com preposições determinadas por adjectivos. 
Eis alguns exemplos: 

(15) - a) * making clear for each individual [for//to 26a] 
b) * dependant of technology [of//on 75] 
c) * he is critical to our consume society [to//of 73a] 

No primeiro caso, (15-a), repete-se a hesitação entre to e for, re 
ferida a propósito de (13-a). Em (15-b) o erro resulta da interfe
rência directa da língua materna {dependente da teoria), atenden-
do-se a que of ê o equivalente privilegiado de de. (15-c) é mais 
difícil de explicar. No entanto, se tivermos presente que a críti
ca, quando é feita, tem um determinado alvo, isto é", ê dirigida em 
determinada direcção,pode haver lógica na opção do aluno. No caso 
vertente, a crítica era exercida em direcção â sociedade de consu
mo (* consume society). A preposição inglesa que melhor se adapta 
para exprimir o sentido de direcção é", incontestavelmente, to. Daí, 
provavelmente, a solução dada pelo estudante. 
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Pelos erros analisados pode concluir-se que, nem sempre, a aprendi 
zagem consciencializada da língua estrangeira é suficiente para as
segurar produção correcta, mesmo nas situações em que o utente se 
encontra em condições de tempo que lhe permitam uma margem razoá
vel de raciocínio dedicado â escolha da forma mais indicada. As pre 
posições parecem, por conseguinte, precisar de outro género de es
tratégia de aprendizagem. A mais indicada poderá ser a memorização 
associada da preposição e da palavra que a determina num contexto 
minimamente claro. 
No quadro XXXII resume-se o que se passou com as preposições que 
mais estiveram na base de erros. A coluna da direita representa a 
soma dos erros de omissão, redundância, substituição indevida (i. 
e., a preposição em causa foi substituída, indevidamente por outra) 
e emprego errado. 

QUADRO XXXII 

(Preposições que mais erros provocaram) 

Preposições Omissão Redundância Subst.indev. Emp. err. TOTAIS 

For 8 — 46 29 83 
In 8 3 42 78 131 
Of 10 7 40 42 99 
On 2 — 45̂  33 80 
To 23 18 40 40 121 
With 3 10 11 19 43 

0 destaque vai naturalmente para in e to, sendo o primeiro lugar em 
numero de erros ocupado por aquela preposição devido, em especial, 
ao facto de ter sido empregada erradamente em vez de outras prepo
sições com elevada frequência. To manteve em todos os tipos de erros 
uma regularidade que chama para si a atenção como uma preposição 
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que tem de ser encarada, a nível de ensino, com cuidados especiais, 
Um cuidado, aliás, que tem de ser igualmente dispensado a todas as 
outras preposições que figuram neste quadro, dado o elevado número 
de erros a que aparecem ligadas. 

0 quadro XXXIII é um resumo de todos os erros ocorridos com prepo
sições. 

QUADRO XXXIII 

(Erros com preposições) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. a 
0 

Omissão 
Redundância 
Substituição 

64 
43 
319 

15,0 
10,1 
74,9 

28 
32 
114 

16,1 
18,4 
65,5 

TOTAIS 426 100,0 174 100,0 

Percentagem total c le interference i 40,8 

3.2.5.11 Pronomes 

Nas considerações que vão ser desenvolvidas ao longo desta secção, 
não se fará, de uma maneira geral, separação entre os pronomes com 
função nominal e aqueles que exercem função determinante. Os pou
cos erros registados em cada uma das modalidades, com poucas excep_ 
ções, são em número de tal modo reduzido que se não justificaria 
uma sub-divisão em sub-grupos de pouquíssimos exemplos. Nos casos 
em que o número de desvios e mais substancial e, especialmente, quan 
do a separação entre nominais e determinantes se revelar de rele
vante interesse metodológico serã cada um dos tipos de erros consi 
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derado separadamente, em grupos independentes. 

Na totalidade, foram reunidos 224 erros com pronomes, 91 dos quais 
considerados de interferência (40,61). 

i) Pronome impessoal: one/oneself/one's 

Este pronome é considerado de emprego formal, particularmente no in 
glês americano. Talvez por isso seja mais raramente encontrado pe
los aprendentes e, consequentemente, menos adquirido e menos usado. 
Isso explica porque razão apenas três erros foram localizados, um 
deles com grandes probabilidades de poder ser considerado correcto 
se a prova em que surgiu tivesse sido corrigida pela professora ame 
ricana, Ë ele: 

(1) - * If one morning one wakes up and see his and other's worlds 
under that threat? [79] 

Na verdade, no inglês dos Estados Unidos, his é correntemente em
pregado quando o antecedente é one, o que ainda não é aceite pela 
generalidade dos falantes no inglês britânico. Por conseguinte tal 
vez tal forma não devesse figurar no presente estudo como um erro. 
Mas o facto de a professora que corrigiu a prova o ter considerado 
como tal foi determinante alem da oportunidade que daí resulta de 
se chamar a atenção para algumas das diferenças no inglês falado 
nos dois lados do Atlântico. 

Um dos outros dois erros consiste também numa falta de coerência 
entre o pronome one e o reflexo correspondente: 

(2) - * if one wishes to be in quarrel with itself ... [67] 

Ao empregar itself, em vez de oneself, o aluno revela, a um tempo, 
insegurança quanto â forma que, correctamente, devia ser empregada 
e uma estratégia de evitação de erros ao empregar aquilo que deve 
ter sido considerado uma forma neutra como meio de resolver difi-
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culdades. 

O erro que resta ë de natureza diversa: 

(3) - * Here he showed himself inadequate ... because he is more 
emotional than [one] should be in business like that [29] 

Trata-se, antes de mais, de um erro de omissão que deixou o verbo 
should sem sujeito. Depois fica-nos a duvida sobre se, no caso de 
o autor do erro se ter dado conta da falta do sujeito, teria esco
lhido a forma apropriada. Por fim, a omissão do sujeito surpreende 
ainda porque, no português correspondente, o emprego do sujeito é 
obrigatório, podendo ser representado pelo pronome indefinido se 
("... do que se deve ser em negócios como aquele"). 

A circunstância de ter havido poucos erros com este tipo de prono
me pode dever-se, alem do aspecto acima referido (de carácter in-
tralingual) a razões de ordem interlingual. De facto one ë uma for 
ma 'distante' de qualquer forma portuguesa, daí derivando uma redu 
zida - quase nula - tendência para a sua utilização por parte dos 
aprendentes portugueses. A confirmação desta afirmação está no fac 
to de em 10 provas tiradas ao acaso de entre as 84 que constituem 
fontes do corpus, apenas um aluno ter utilizado one uma vez com a 
função de sujeito. 

ii) Pronomes interrogativos 

Curiosamente, dois dos três erros, que constituem o total com es
tes pronomes, apresentam uma forma que e cada vez menos usada: 

(4) - a) * they asked each other whom she was [51] 
b) * wondered whom she was [53] 

Ë nítido que as duas alunas não tiveram consciência de que o prono 
nome desempenha, nos dois casos, a função de sujeito, tendo sido le 
vadas ã interpretação errada por pouca atenção (ou incapacidade) 
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prestada à frase portuguesa que tinham de traduzir ("interrogavam-
-se sobre quem seria"). 0 facto de ter sido empregada a forma de 
complemento talvez se compreenda melhor em (4-a) se a autora da fra 
se considerou o pronome como objecto directo de asked em vez de a-
tribuir tal função â totalidade da oração introduzida pelo pronome 
interrogativo. Na origem do erro em (4-b) pode estar o facto de a 
aluna se sentir demasiadamente condicionada pela forma de saída da 
tradução, em que o pronome está precedido de uma preposição, i.e. 
"por quem". Todavia, ao eleger correctamente o verbo wonder, a alu 
na deixou o pronome liberto de condicionamentos na frase inglesa, 
mas não teve disso consciência. 

0 erro que resta, 

(5) - * And you will have to shoot. Where to?[At what/Whom?] [13] 

indicia interferência do português {Para onde?) e, por isso, o ad
vérbio interrogativo foi usado no lugar do pronome. 

Estes erros são prova de que a tradução desempenha um papel impor
tante nas estratégias de comunicação na L2. No entanto, ao traduzi 
rem por iniciativa própria, isto é, sem adequada preparação e prá
tica, os alunos acabam por cometer erros que seriam evitáveis no ca 
so de terem sido adequadamente preparados. 

iii) Sujeito antecipatório it "7 

Ao falarem da extraposição do sujeito proposicional, Quirk et ai. 
escrevem: "0 sujeito proposicional é colocado no fim da frase e a 
posição do sujeito nominal é preenchida pelo pronome antecipatório 
it" (1976:963). Nos erros reunidos nesta secção, os estudantes pro 
cederam à posposição do sujeito proposicional mas omitiram o prono 
me antecipatório it. Vejamos alguns exemplos: 

(6) - a) * Imagine how good [it] is to be a rich woman [1] 



- 317 -

b) * Only for this is [it] wonderful to be alive [37a] 
c) * As I am not one thing or the other [it] is a bit differ 

ent to talk about this [45] 

A comparação com as frases portuguesas que correspondem aos exem
plos dados, i.e. "Imaginem como ê bom ser(-se) uma mulher rica", 
"So por isto ê maravilhoso estar(-se) vivo" e "Como eu não sou nem 
uma coisa nem outra, é um bocado difícil falar(-se) acerca disto", 
respectivamente, logo se conclui que o lugar ocupado por it nas fra 
ses inglesas não carece de preenchimento correspondente na LI. No 
restante há grande paralelismo entre as duas línguas, nomeadamente 
naquilo a que os autores citados se referem na seguinte passagem: 
"Mas vale a pena acentuar que, quanto ao sujeito proposicional, a 
posição no fim da frase é mais usual do que a posição ortodoxa an
tes do verbo" (ob. cit.:963-4). Se é pouco vulgar ouvir-se em in
glês "How wonderful to be alive is" numa frase exclamativa, em por 
tuguês é de todo agramatical dizer-se *"Que maravilhoso estar-se vi 
vo é!". Por este motivo, não admira que os estudantes manifestem a 
tendência para transferirem as formas portuguesas quando se expri
mem em inglês e quando este aspecto particular da sintaxe está en
volvido . 

Por vezes, porém, funciona, além do factor referido, uma certa ló
gica intralingual que os alunos empregam com a intenção de garanti 
rem uma maior 'autenticidade' aquilo que dizem, Ê O caso de 

(7) - * without [it] being necessary to use the "future tense" 
[76], 

em que o aluno soube cumprir a regra da forma -ing depois da prepo 
sição without. Fundamentalmente, porém, a estrutura da frase cor
responde, de perto, ao português equivalente: "sem ser necessário 
usar o "futuro"". 

0 total de erros de omissão do sujeito antecipatório it é de 10, 
tendo sido todos considerados como resultado de interferência do 
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português. Há que notar, no entanto, que metade desses erros foram 
cometidos pela mesma aluna. 

iv) Pronomes pessoais 

"Além de se desembaraçar de muitas declinações incomodas, o inglês 
desembaraçou-se também do género gramatical em favor do género na
tural" (Brewton et ai.:97). Esta transformação, que constitui uma 
das facetas que distinguem o inglês moderno do inglês antigo, con
feriu ao problema do género uma maior consistência devido, em es
pecial, ao cómodo género neutro, que passou a referir tudo aquilo, 
que não pode ser facilmente classificável como pertencendo ao sexo 
masculino ou ao sexo feminino. 

Como, em português, há apenas o género masculino e o género femini 
no, estã-se, deste modo, na presença de uma assimetria interlingual 
que, a luz da teoria da hipótese da AC, pode prever-se como gerado 
ra de dificuldades. Por outro lado, a conjugação dos verbos, em por 
tuguês, estabelece uma relação de concordância, em pessoa e numero, 
com o sujeito, o que evita ambiguidades mesmo quando esse sujeito 
e omitido. Quando se ouve a frase "Ontem fui ao cinema", entende-
-se imediatamente que foi a pessoa que fala quem praticou a acção 
enunciada. Isso não acontece em inglês pelo facto de o verbo apre
sentar no simple past a mesma forma para todas as pessoas. Se ou
víssemos *went to the oinema yesterday, interrogar-nos-íamos sobre 
quem praticou a acção. Por essa razão a frase está incompleta, er
rada. 

As diferenças acabadas de apontar entre as duas línguas estão na o-
rigem dos erros registados com pronomes pessoais, especialmente nos 
de omissão e falta de concordância. 
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a) Omissão 

As implicações previsíveis dos factos acabados de apontar deveriam 
ser indicações a utilizar pelo ensino a fim de se evitarem as con
sequências negativas na aprendizagem através da criação das condi
ções conducentes ã sua ultrapassagem. No entanto, parece que isso 
não foi ainda conseguido em relação a alguns alunos que continuam 
a cometer erros do tipo seguinte: 

(8) - a) * a good human being when [he/she] dies will become a spi 
rit [41] 

b) * it is not the main theme of the book, [it] is only a 
guide to the reader [68] 

c) * British Empire was composed of important and powerful 
countries e.g. Africa ones, which although [they] had 
its independence ... [67] 

Todos estes erros se caracterizam pela omissão do sujeito, de em
prego obrigatório e de fácil identificação por referência anafóri
ca aos sujeitos das orações precedentes (em (8-a) e e (8-c)) e por 
simples repetição (em (8-b)). 0 único destes exemplos que poderá 
justificar alguma hesitação ê (8-a) dado o facto de human being po 
der, na oração temporal, ser representado pela forma masculina ou 
feminina do pronome pessoal. Mas isso e uma opção que a aluna jade 
veria saber fazer. Em qualquer caso, a razão maior das omissões pa 
rece ter sido a transferência da língua materna, na qual o emprego 
do sujeito - nas frases correspondentes aquelas que os alunos pro
duziram em inglês - não ê necessário e pode mesmo ser sentido como 
redundante e incómodo: "um bom ser humano quando morre torna-se um 
espírito" (8-a); "não ê o tema principal do livro, ê apenas um guia 
para o leitor" (8-b); "... e.g. os africanos, que embora tivessem 
a sua independência..." (8-c). Note-se que em (8-b) o sujeito foi 
correctamente empregue na primeira das orações, mesmo que dispensa 
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vel em português. 

Uma conclusão possível a extrair da análise destes exemplos é de 
que os seus autores não se tornaram ainda sensíveis â falta de equi 
líbrio das frases que resulta da omissão de uma palavra. De facto, 
ao fazer-se a sua leitura, parece não ser unicamente a falta de res 
peito por uma regra gramatical que nos choca, mas também a estranha 
quebra de ritmo, a falta de um elo na cadeia melódica das frases. 

Foi nas formas de sujeito que a maioria das omissões dos pronomes 
pessoais se verificou. No entanto, houve casos em que as formas de 
complemento também foram omitidas: 

(9) - a) * Sometimes I think helping my country is not worth [it] 
[8] 

b) * and doesn't tell [us] what he knows [30] 
c) * Nowadays linguistics is a very special science. Every

body talks about [it] as if it were ... [69] 

Compreende-se que a omissão em (9-a) tenha sido motivada pela in
terferência da língua materna visto que a forma portuguesa corres
pondente a to be worth, (i.e. valer a pena) não carece de comple
mentação ("às vezes penso que ajudar o meu país não vale a pena"). 
Ao traduzir literalmente, a aluna não deu pela falta de um comple
mento para worth, uma espécie de preposição seguida, normalmente, 
por um nominal. Quanto ao que se passou em (9-b), tudo se deve, em 
minha opinião, â frase portuguesa em que a aluna pensou antes de se 
expressar na L2. Em português, tanto com o complemento indirecto, 
como sem ele, a frase estaria perfeitamente correcta: "e ele não 
(nos) conta/diz o que sabe". 

Simplesmente, pelo facto de ter partido, muito provavelmente, de um 
enunciado sem o complemento referido, a aluna omitiu um elemento 
que é necessário na frase inglesa. 

A ausência do pronome it depois de about (em (9-c)) estaria correc 
ta se não houvesse o ponto final depois de science, É de admitir, 
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no entanto, que a aluna o tenha esquecido, isto é, tenha perdido de 
vista o seu emprego, quando escreveu a segunda parte da frase. De 
contrario, torna-se difícil compreender-se porque incorreu na omis 
são. 

QUADRO XXXIV 
(Omissão do pronome pessoal) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Forma de sujeito 

Forma de complemento 
13 

5 

72,2 

27,8 

9 

1 

90,0 

10,0 

TOTAIS 18 100,0 10 100,0 

Percentagem total de interferêncj ta 55,6 

b) Redundância 

Estamos na presença de mais um tipo de erros induzidos. Na verdade, 
em relação aos pronomes pessoais, forma de sujeito, aquilo que se
ria de esperar como mais natural era a omissão, de acordo comasra 
zoes que apresentei na parte introdutória ã secção de erros com es 
tes pronomes (ver p. 318). Assim os erros de redundância, de 
que tratamos neste lugar, surgem como consequência de 'overlearn-
ing', traduzindo-se este conceito pelo 'respeito' extemporâneo da 
regra que determina deverem todos os verbos ter um sujeito expresso. 
Atentemos em alguns exemplos ilustrativos: 

(10) - a) * I could not believe in what I saw and I heard [1] 
b) * A "mole" was infiltrated in the English intelligence 

service and it must be discovered [6] 

Não se pode dizer que o emprego do pronome pessoal nestas frases 
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tenha redundado em verdadeiros erros uma vez que esse emprego não 
ê de todo inaceitável. Mas o mais normal e que, nas orações coorde 
nadas, "quando os sujeitos das duas orações se referem â mesma pes 
soa ou coisa, o segundo deles é normalmente omitido" (Leech et ai.: 
223). Foi isto, precisamente, o que as duas alunas não fizeram. Em 
(10-b) a razão que terá determinado o emprego dispensável do prono 
me terá sido a distância que medeia entre o sujeito da primeira o-
ração e o verbo da segunda, embora não haja orações intercaladas 
que justifiquem qualquer desvio de atenção, como acontece em (11), 
onde uma oração intercalada existe de facto. 

(11) - * The students, when they cross each other on the cor
ridors of the University, they asked each other...[51] 

Acontece algumas vezes que o emprego redundante do pronome pessoal 
se verifica pelo facto de os estudantes não terem identificado cor 
rectamente o verdadeiro sujeito da oração, como aconteceu em: 

(12) - a) * Because you become a millionaire it doesn't mean you 
must ... [3] 

b) * Life without love it has no sense [55] 
c) * To learn a different language it's not very easy [69] 

0 sujeito da oração principal em (12-a) e, obviamente, a oração su 
bordinada que a precede. 0 erro de redundância poderá ter sido co
metido por desatenção - o que parece pouco provável - ou porque a 
sua autora não se encontrava devidamente informada sobre a possibi 
1idade de uma oração poder ser o sujeito de outra. A confirmar -se 
esta segunda hipótese - que me parece a mais provável -, o erro po
derá significar que a aluna não foi suficientemente exposta a ca
sos semelhantes que lhe permitissem a aquisição do tipo de constru 
ção em causa ou que o ensino não foi devidamente consciencializado 
para que funcionasse como compensação da reduzida exposição impedi 
tiva de uma aquisição natural. 
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Muito de semelhante aconteceu em relação à oração infinitiva de 
(12-c). Em (12-b), por outro lado, torna-se evidente a facilidade 
com que os alunos perdem o controlo sobre alguns aspectos basila
res da gramática inglesa. Bastou o facto de o sujeito ser constituí 
do por mais que uma palavra, i.e. Life without love para que a alu 
na sentisse a necessidade de empregar um sujeito pronominal que fi 
gurasse imediatamente antes do verbo. Quer isto dizer que, para a 
aluna responsável pelo erro, o sintagma proposicional que modificou 
o nominal life não se lhe apresentou como parte integrante do su
jeito; antes serviu para que este perdesse a sua função propria. 

Um tipo de desvio que parece ser comum a muitos aprendentes de in
glês, independentemente da sua naturalidade linguística, ê o empre 
go abusivo dos pronomes pessoais em orações relativas em consequên 
cia de a função dos pronomes relativos que as introduzem não ser 
correctamente avaliada.48 0 meu corpus apresenta algumas provas de 
que isso também acontece entre os aprendentes portugueses: 

(13) - a) * she was a foreign person with an 'unuttrable noun ' that 
she always choosed ... a place in the first range[43] 

b) * New articles were invented like "chiclets" which no
body calls them anything ... [61] 

Ambos os exemplos revelam a falta de 'sensibilidade' das alunas suas 
autoras em relação aos fenómenos linguísticos da L2. No entanto, o 
erro em (13-a) seria menos de esperar pelo facto de o pronome rela 
tivo, que desempenha a função do sujeito, preceder imediatamente o 
verbo. (13-b) pode representar transferência de uma forma incorrec 
ta que muitas vezes se encontra nos falantes portugueses (*..."chi 
clets" a que ninguém lhes chama outra coisa . . . ) , particularmente 
na linguagem falada."*9 

Independentemente da situação linguística em que a redundância dos 
pronomes pessoais teve lugar, parece não haver dúvida de que, na 
maioria dos casos, o erro se deve â confluência de dois factores 
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diversos: por um lado, uma espécie de 'overlearning' que força al
guns dos alunos a preocuparem-se com a apresentação de um sujeito 
junto de cada verbo; por outro lado, funcionam as consequências de 
insuficiente ensino/aprendizagem que não permitiram a conscienciali
zação de alguns aspectos gramaticais que poderiam obviar ao apare
cimento do erro. 

QUADRO XXXV 

(Redundância dos pronomes pessoais) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Forma de sujeito 

Forma de complemento 
21 

3 

87,5 

12,5 1 100,0 

TOTAIS 24 100,0 1 100,0 

Percentagem total de interferênc ia 4,2 

c) Falta de concordância em pessoa e número 

Alguns dos erros aqui tratados são a clara confirmação daquilo que 
disse anteriormente (ver p. 318) a propósito da não coincidência en 
tre a LI e a L2 no respeitante ao género gramatical dos nomes. To
dos os erros de género, excepto um, atingem o género não pessoal, 
o neutro, tendo a solução encontrada pelos alunos dependido do gé
nero que o nome em causa tem na língua materna. Por outras pala
vras, foi o género masculino usado em vez do neutro quando, em por 
tuguês, o nominal era masculino e o feminino quando o nominal ti
nha este género. São prova disso os seguintes exemplos: 

(14) - a) * What is money? He cannot give us ... [1] 
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b) * Smiley knew that there was a mole who had obtained what 
she wanted [6] 

c) * The English language was communicated to the others 
countries. She was a symbol ... [65] 

Dinheiro tem o género masculino, enquanto toupeira e lingua são do 
género feminino. 

De algum modo surpreendente ë a excepção ha pouco referida: 

(15) - *... asked themselves about who it was [54] 

Esta passagem foi a tradução dada por uma aluna â parte sublinhada 
do texto seguinte: "..., uma jovem polaca chamada Marie Skolodowska. 
Os estudantes, ao cruzarem-se com ela nos corredores da Faculdade, 
interrogavam-se sobre quem seria, ...". Não hã, aparentemente, ne
nhuma razão para que o erro fosse cometido, dada a coincidência de 
género nas duas línguas. No entanto, poderá a estudante em causa 
ter sido influenciada por factores de ordem intralingual presentes 
em expressões como Whot is it? Who was it? aplicáveis a outras si
tuações (e.g. ao telefone, quando batem â porta, etc.). 

As restantes faltas de concordância verificaram-se em relação ao nu 
mero, quase todas relacionadas com a palavra people: 

(16) - a) * people spoke "mechanically", that is, he didn't know 
... [64d] 

b) * This people says ..., he pays to be considered [64a] 

É evidente que estes erros se devem, fundamentalmente, â incorrec
ta avaliação do número do nome people, um aspecto que jã tive opor 
tunidade de sublinhar noutros pontos deste trabalho. De qualquer 
modo, levanta-se sempre a interrogação sobre as razões que levaram 
o aluno a utilizar o pronome masculino em vez de qualquer dos ou
tros géneros. A resposta obvia parece ser a identificação queoalu 
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no fez entre a palavra inglesa e aquela de entre as correspondentes 
portuguesas que ele privilegiou, i.e. povo. Como hipótese, poderia 
mos admitir que se a palavra portuguesa pensada tivesse sido gente, 

do género feminino, talvez o pronome pessoal empregado tivesse si
do she. Vistos a esta luz, os erros com people não podem ser clas
sificados de autênticos erros de concordância, i.e. são, etiologi-
camente, erros de transferência de género e descritivamente, erros 
de concordância. Todavia, para um falante nativo de inglês que não 
saiba português, eles so poderiam apresentar-se como erros de con
cordância. 

Outras faltas de concordância estão documentadas nos exemplos se
guintes : 

(17) - a) * One must draw our own conclusions [30] 
b) * ... the government must do that, but, unhappily, he is 

the first to ... [64b] 

Já" referi acima (ver p. 314) as dificuldades que os aprendentes por 
tugueses sentem no correcto tratamento do pronome impessoal one, 
especialmente quando em relação a ele ha referência anafórica (e. 
g. objecto directo pronominal, pronome ou determinante possessivo, 
pronome reflexo ou enfático). A circunstância de o aluno ter utili 
zado o possessivo our em (17-a) permite-nos especular sobre o ra
ciocínio que terá sido desenvolvido. Numa frase como a citada o su 
jeito one engloba, naturalmente, a pessoa que fala, o locutor, ea-
quelas a quem fala, os alocutários. Por se considerar uma parte in 
tegrante do conjunto de indivíduos representados por essa espécie 
de sujeito colectivo (i.e. one), o aluno utilizou, com alguma logi 
ca, o possessivo our. 

Se continuarmos a especular sobre este erro, numa perspectiva que 
tenho repetidamente sublinhado - a hipótese de os alunos elabora
rem os enunciados na LI e, só depois, os traduzem para a L2 -, po
deremos encontrar uma explicação diferente. Comecemos por aquilo 
que poderia ter sido a tal frase em português: "A gente deve tirar 
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as suas/nossas próprias conclusões". 0 emprego do possessivo nos
sas poderá não ser completamente gramatical nesta frase, masé, sem 
sombra para duvida, muitíssimo corrente. A gente é uma boa tradu
ção para one. Por isso, a estratégia da tradução poderá muito bem 
ter sido a utilizada pela aluna. 

Em (17-b) o erro poderá ser de número ou género. Em qualquer dos ca 
sos o factor determinante do erro foi o género masculino que a pa
lavra governo tem em português. 

QUADRO XXXVI 
(Falta de concordância) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Em pessoa 
Em número 
Duvidoso 

6 
6 
1 

46,2 
46,2 
7,7 

5 
5 
1 

45,5 
45,5 
9,1 

TOTAIS 13 100,1 11 100,1 

Percentagem total de interference a. 84,6 

d) Substituído por pronomes reflexos 

Como acontece em relação a outros erros já anteriormente abordados, 
os dois casos em que os pronomes pessoais foram substituídos por 
pronomes reflexos escapam a qualquer tipo de explicação lógica. A-
penas incorrecta aprendizagem, ou incompleta, poderá explicar os 
erros seguintes : 

(18) - a) * when he is talking it is just like people was following 
himself [17] 

b) * when the students crossed herself on the corridors 
[46]50 
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QUADRO XXXVII 

(Erros com pronomes pessoais) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. 0 
0 Interf. 0 

0 

Omissão 18 31,6 10 45,5 
Redundância 24 42,1 1 4,5 
Concordância 13 22,8 11 50,0 
Subst. por reflexos 2 3,5 — — 

TOTAIS 57 100,0 22 100,0 

Percentagem tota] . de interferência 38,6 

v) Pronomes recíprocos 

Foi localizado apenas um erro com este género de pronomes: 

(19) - * These men have worked straight together, they respected 
themselves [17] 

Ê mais um exemplo de polissemia divergente, envolvendo agora pala
vras gramaticais. A aluna partiu do pronome português se, que pode 
desempenhar tanto as funções de reflexo como de recíproco, e tradu 
ziu-o para inglês por uma das palavras que o podem representar,sem 
prestar devida atenção ao tipo de papel gramatical desempenhado pe 
la palavra portuguesa no contexto em que surgiu, atribuindo â pala 
vra inglesa a polivalência que se tem em português. Trata-se, por
tanto, de um caso de interferência indirecta. 

vi) Pronomes reflexos e enfáticos 

Os tipo de erros cometidos com os pronomes reflexos correspondem 
aos que ocorreram com os pronomes pessoais, i.e. foram cometidos 
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erros de omissão, de redundância e de substituição. 

a) Omissão 

Registei dois destes erros: 

(20) - a) * Bill availed [himself of] his friends' services to com 
plete himself [17] 

b) * he feels [himself] the centre of everything [53] 

O primeiro destes erros tem como maior razão o facto de a aluna ter 
utilizado, para traduzir o sentido do verbo português aproveitar, 
um verbo que, provavelmente, lhe era pouco familiar. Como este po
de ser usado sem o reflexo, embora o emprego deste seja igualmente 
correcto (e.g. 'aproveitar-se dos serviços de alguém'), a aluna 
transferiu da LI para a língua estrangeira, omitindo tanto o prono 
me reflexo como a preposição of, ambos elementos indispensáveis pa 
ra a correcta expressão em inglês. 

Em (20-b) regista-se um fenómeno de 'over-learning'. A tendência 
mais frequente dos estudantes portugueses é empregarem o pronome re 
flexo quando usam o verbo to feel em consequência da transferência 
do verbo português sentir-se: e.g. sinto-me feliz/ *I feel myself 
happy.51 Naturalmente que, perante tais erros, ou como medida cau
telar antes deles surgirem, os professores cedo chamam a atenção 
dos alunos para o fenómeno. Quando a lição ê de facto aprendida -
o que nem sempre acontece, como se verá daqui a pouco - pode ter 
como consequência a utilização deficitária dos pronomes reflexos 
com o verbo de que venho a falar. A necessidade de emprego do pro
nome reflexo em (20-b) deriva da conveniência de se evitarem ambi
guidades. Com ele, the centre of everything ê o complemento do su
jeito: sem ele, o mesmo sintagma desempenha a função de objecto di 
recto, o que, como ê obvio, dá" ã frase um sentido completamente di 
ferente daquele que a.aluna queria exprimir. 
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b) Redundância 

Todos os erros registados nesta área foram considerados de interfe 
rência pela circunstância de terem ocorrido sob a influência dos 
verbos reflexos portugueses correspondentes. A comparação das ver
sões nas duas línguas permitirá uma avaliação mais exacta desta a-
firmação. 

(21) - a) * Sometimes they felt themselves alone [10] 
(Algumas vezes sentiam-se sõs) 

b) * M. Skolodowska matriculated herself [45] 
(M. Skolodowska matriculou-se) 

c) * ... once we have decided ourselves [22] 
(... uma vez que nos tenhamos decidido) 

Estes exemplos demonstram que os erros interlinguais são, na real.i 
dade, resistentes, ao ponto de perdurarem através de todo um curso, 
não obstante o eventual combate que os professores lhe tenham movi 
do. Prova desse combate e da permeabilidade dos aprendentes ao en
sino são as consequências de 'overuse' sublinhadas acima em a). 

c) Substituição 

Quase todos os erros de substituição se verificaram em relação a 
pronomes enfáticos. Em vez deles, os estudantes empregaram ou a for 
ma de complemento do pronome pessoal, como se verifica em (22), ou 
o resultado de formas transferidas directamente do português (ve-
jam-se os exemplos em (23)) ou mesmo pela forma de sujeito do pro
nome pessoal, e.g. (24). 

Eis exemplos do primeiro tipo: 

(22) - a) * I could not only give and keep nothing to me [1] 
b) * he is always insatisfied with him [39a] 
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O primeiro destes erros não ê de prevenção ou eliminação fáceis. A 
exposição dos aprendentes â L2 tem que ser muito prolongada até que 
eles consigam empregar, discriminada e adequadamente, *...and keep 
nothing to me e ... and keep nothing for myself, uma capacidade que, 
ê natural, crie dificuldades aos próprios falantes nativos de in
glês. De acordo com isto, não se deve considerar a falta de exposi 
ção as formas alvo - sempre muito reduzida quando uma língua é es
tudada fora dos países onde é o instrumento de comunicação nacio
nal - como causa legítima dos erros. Em vez disso, devem atribuir-
-se as responsabilidades â falta de capacidade de analise da 1íngua 
estrangeira (provavelmente com correspondente incapacidade em rela 
ção a propria língua materna). Esta capacidade de análise - que si 
gnifica aprendizagem consciencializada e emprego consciente da L2 
- é o único processo que, atendendo às limitações de tempo, poderá 
levar ao da língua estrangeira (cf. cap. 4). 

De qualquer modo, o erro cometido em (22-a) não representa graves 
consequências a nível da comunicação, dado que o contexto e sufi
ciente para evidenciar a natureza do desvio gramatical e, consequen 
temente, deixar o leitor adivinhar aquilo que deveria ter sido di
to. Não ê isso, todavia, o que acontece com (22-b), visto a frase, 
apresentada isoladamente, como o foi acima, ter todas as caracte
rísticas de gramaticalidade. Apenas o contexto mais vasto em que es 
tá inserida autoriza o alocutário a julgar que ha, efectivamente, 
um erro e que a forma himself deveria ter sido usada em vez àehim, 
para que fosse cumprida a intenção comunicativa que estava na men
te da sua autora. 

Por duas vezes o pronome reflexo parece ter sido conscientemente e-
vitado por uma aluna que, seguramente, ignorava a forma que deve
ria ser empregada. Na sua estratégia consciente de comunicação (Ta 
rone 1977) a aluna hesitou entre duas formas quase coincidentes: 

(23) - a) * Thinking only of his own being [46a] 
b) * He is also interested in his own but he isn't a fanatic 

[46b] 
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No primeiro exemplo, para além da evidente paráfrase, que não se 
coaduna com o contexto, não ha um erro de forma. Não se percebe, po 
rém, como ë que foi mais fácil para a sua autora usar a forma su
blinhada em vez do simples himself. Este mesmo pronome foi evitado 
em (23-b), mas agora através da repetição incompleta dos elementos 
empregados no exemplo referido em primeiro lugar. A falta do nome 
retirou â expressão a legitimidade gramatical que tinha nesse exem 
pio, criando dessa maneira um erro duplo. Todavia, aos dois casos 
não terá sido alheia a palavra próprio, do português, que a aluna 
traduziu de maneira errada. 

Em 

(24) the relationship between she and Haydn was ... [23], 

o desvio não consiste apenas na substituição do pronome enfático, 
mas igualmente na desatenção, ou insensibilidade linguística, rela 
tivamente ã preposição between, que, so por si, implicaria o empre 
go de uma forma diferente da de sujeito do pronome pessoal. 

QUADRO XXXVIII 

(Pronomes reflexos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr . 0 
0 Interf . 0 

0 

Omissão 
Redundância 
Substituição 

2 
10 

8 

10,0 
50,0 
40,0 

10 100,0 

TOTAIS 20 100,0 10 100,0 

Percentagem totc il de interférer ícia 50,0 

vii) Pronomes relativos 

A diferença mais acentuada, no que respeita aos pronomes relativos, 
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existente entre o português e o inglês ê o facto de algumas orações 
relativas poderem caracterizar-se pelo 'pronome zero' (e.g. This is 
the article I'd like you to read). Todavia, como o pronome zero é 
apenas uma forma de construção alternativa aquela em que o pronome 
está expresso, a sua não utilização pelos aprendentes portugueses 
pode resultar apenas num inglês menos autêntico mas não, necessa
riamente , incorrecto . Nos restantes aspectos, nomeadamente na dis
tribuição dos elementos constituintes das orações relativas, hãbas 
tante correspondência entre as duas línguas. Por isso os erros re
gistados colocaram-se noutras áreas. 

Onde os estudantes revelaram carências foi na escolha da forma a-
propriada do pronome a empregar. Tal dificuldade resulta,a meu ver, 
e mais uma vez, da polissemia divergente que, também nos pronomes 
relativos, se verifica entre o português e o inglês. A forma portu 
guesa que corresponde a todas as formas inglesas de nominativo e a-
cusativo, independentemente de o referente ser ou não pessoal. Por 
razões que ainda não pude determinar devidamente, cedo se estabe
lece entre os aprendentes portugueses uma forte associação entre 
que e that,52 o que dá como resultado uma presença excessiva des
ta forma inglesa na produção dos alunos. São exemplo disso os ca
sos em que o emprego de that em vez de who eliminou, por influência 
do português, o contraste entre o género pessoal e o não pessoal, 
uma distinção obrigatória em inglês, particularmente nas orações re 
lativas não restritivas. 

(25) - a) * They got there and catch Gerald that was Bill [6]53 

b) * The observing qualities of Roach that was a great obser 
ver [9c] 

c) * Bill, that had a great sense of conventional morality 
[77a] 

A circunstância de os antecedentes dos pronomes relativos, nestas 
três frases, serem nomes próprios de pessoas não foi factor sufi
cientemente indicativo para os estudantes de que that poderia ser 
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uma forma errada. Logo isto é revelador de uma certa falta de sen
sibilidade linguística analítica que, com alunos deste nível, se
ria legítimo esperar-se. Além disso, a falta de vírgulas antes dos 
pronomes relativos que introduzem as orações parentéticas é a pro
va de que os autores de (25-a) e (25-b) não estão ainda senhores 
dos mecanismos que regulam as orações relativas, uma carência que, 
muito provavelmente, também manifestam em relação â língua materna. 
No entanto, mesmo que eles se tivessem apercebido do caracter con
tinuât ivo das orações relativas das duas primeiras frases citadas 
e tivessem procedido ã correcta virgulação - normalmente considera 
da como indicador da forma do pronome relativo que deve ser usada -
isso poderia não significar ausência de erro. Esta conclusão apoia 
-se na observação de (25-c), onde a presença da vírgula parece sa
lientar ainda mais o desvio cometido. 

Em tudo semelhantes são os erros em que that substituiu which: 

(26) - a) * The Great Powers, that, having a constant balance as 
aim ... [9b] 

b) * The study of competence, or communicative or systematic, 
that in my opinion doesn't matter [74] 

0 uso da vírgula parece prova de que os alunos se aperceberam do ca 
rãcter não restritivo das orações relativas que integram as duas 
frases transcritas. Tal percepção, que é, naturalmente, testemunho 
da apreensão consciente do fenómeno gramatical envolvido, não bas
tou para que o erro fosse evitado. Isso poderá significar que a ten 
dência para o sobre-emprego de that (como correspondente privile
giado de que) é mais forte do que a possível consciencialização a-
cabada de referir. Se assim for, a atitude a tomar deverá ser a de 
contrariar aquilo que parece ser uma automatização, i.e. a tradução 
regular de que por that, no sentido de uma consciencialização dos 
casos em que tal tradução pode funcionar e quando não. 
Curiosamente, o exemplo seguinte apresenta who - uma forma que os 
aprendentes parecem rejeitar - em substituição de which/that: 
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(27) - * "Tinker, Tailor ...", as every story who tells about 
spies ... [9c] 

Não representará este emprego errado de who uma reacção contra a 
tendência monopolizante de that? A confirmar-se esta hipótese, are 
acção poderá ser espontânea, i.e. ditada pela consciência do aluno 
em relação aos 'perigos' do exagerado emprego de that ou, então, po 
dera ser consequência de denúncia explícita dos professores. Neste 
caso o erro poderá reflectir apenas as consequências que a correc
ção de erros às vezes acarreta.* Ainda uma explicação possível pa 
ra o emprego de who em (27) poderá ser a de o aluno ter considera
do tinker e tailor, dois nomes de referência pessoal, como antece
dentes do pronome em vez do sintagma every story. 

A maior percentagem de erros com pronomes relativos aconteceu numa 
área de tradicionais dificuldades para os aprendentes portugueses. 
Essa dificuldade resulta, também ela, da assimetria lexical exis
tente entre as duas línguas: tanto what como which podem correspon 
der a o que, hesitando os alunos quanto a qual das duas palavras in 
glesas deve ser usada, conforme as circunstâncias. Normalmente, 
what tem a preferência dos aprendentes. No conjunto dos erros coli 
gidos, what foi 10 vezes usado em vez de which. Eis alguns exem
plos: 

(28) - a) * There was a strange silence in the train, what was un
usual [21] 

b) * ... and had brain volumes of 500cc ... what made pale
ontologists ... [25a] 

c) * Bill admits, what is rare in our civilization, that man 
... [70b] 

A pergunta que, fatalmente, ocorre perante erros deste tipo é a se 
guinte: Porquê esta preferência por what em desfavor de which?55 

Qualquer resposta minimamente segura deverá passar por cuidada in
vestigação nesse sentido. No entanto, como hipótese, parece legíti 
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mo aceitar-se que o 'factor histórico' tenha aqui alguma responsa
bilidade. Com efeito, what, como pronome interrogativo, é uma pala 
vra de tradicional frequência na comunicação escolar, onde quase tu 
do se passa num clima de perguntas e respostas: What is this? What 
do you think? What did X do?, etc. Desta frequente ocorrência da pa 
lavra como pronome interrogativo enraiza-se a sua associação com 
o/aquilo que. Quando os aprendentes têm de exprimir-se na L2, apri 
meira forma que lhes salta â mente ê what, como provam os exemplos 
do meu corpus. 

Será escusado repetir-se que em tudo isto a tradução desempenha um 
papel de elevada importância, havendo casos em que ela actua como 
clara forma de transferir as formas portuguesas para a L2. Nos exem 
pios seguintes what é o pronome erradamente envolvido: 

(29) - a) * I could hear all what they were saying [24] 
b) * it isn't very easy to get everything what I consider 

enough to ... [43] 

Os dois exemplos não são mais do que tentativas de transferência di 
recta da expressão portuguesa tudo o/aquilo que. Em (29-a) a forma 
escolhida foi all what5& e em (29-b) everything what. Como já refe 
ri anteriormente, 57 não ê de estranhar que everything e what se
jam usados indiferentemente pelos alunos, mas hã a salientara per 
manência errada de what. 

A forma de genitivo do pronome relativo, i.e. whose, que, geralmen 
te, apresenta algumas dificuldades de aprendizagem aos alunos por
tugueses nos primeiros contactos que têm com ela, produziu apenas 
dois erros. Por outras palavras, so duas vezes as alunas não usa
ram whose em casos que requeriam tal forma: 

(30) - a) * ... except with the people that do things I do not agree 
with, or that their temper does not go along well with 
my temper [49] 
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b) * ... mentalized to live in a poligamic sistem, which 
main aim is ... [82b] 

Se atendermos a que (30-a) é a transferência para a L2 de um erro 
frequente na língua materna (e.g. * excepto com as pessoas que fa
zem coisas com que eu não concordo ou que o seu temperamento... )58, 
apenas (30-b) se apresenta claramente com uma falha em relação a 
whose, visto o seu autor não ter pensado senão numa forma de geni
tive Ora este número insignificante de desvios em relação a uma 
forma que, como disse acima, não é facilmente apreendida, deve-se, 
a meu ver, ã simetria entre a LI e a L2. Por outras palavras, cu
ja/s, eujo/s tem como correspondente em inglês whose.59 Esta linea 
ridade, sem alternativas a escolher conforme os contextos, facili
ta a segurança na produção dos alunos. 

Em forma de balanço final sobre o que os pronomes relativos repre
sentam na aprendizagem de inglês por estudantes portugueses, pode 
dizer-se que não se trata de uma área gramatical de grandes difi
culdades, se comparada com outras que já foram abordadas neste tra 
balho. Não creio que para a ocorrência relativamente baixa de erros 
tenha contribuído decisivamente a insistência com que os livros de 
textos e de exercícios tratam tal rubrica. 0 grande factor de sim
plificação é, sem duvida, a semelhança existente entre as duas lín
guas. 

No quadro seguinte pode ver-se o peso relativo de cada um dos tipos 
de erros registados com os pronomes relativos. 
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QUADRO XXXIX 

(Pronomes relativos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

that//who 5 Y1yl , , ^^ 

what//which 10 34,5 — 
who//which 1 3,4 — 
that//which 4 13,8 — 
what//that 2 6,9 — 
which//what 1 3,4 1 33,3 
which//whose 1 3,4 — 
Vários 5 17,2 2 66,7 

TOTAIS 29 99,8 3 100,0 

Percentagem total c le interferêncií i 10,3 

Um aspecto que deve ainda ser realçado é o facto de, apenas uma vez, 
o pronome relativo ter sido omitido. Na frase seguinte: 

(31) - * Communication is a kind of thing without [which] we 
cannot pass [70a] 

Pode tratar-se de um lapso - o que se apresenta como mais provável 
- ou uma má aplicação da forma zero do pronome relativo. 

viii) Determinantes demonstrativos 

Há um aspecto dos determinantes demonstrativos que, pelo contexto 
escrito, náo é" fácil julgar-se se foi ou não respeitado pelos alu
nos que produziram os erros: a referência espacial, i.e. se se re
ferem a objectos próximos ou a objectos distantes. Como consequên-
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cia dessa dificuldade, os erros aqui considerados dizem apenas res 
peito â falta de concordância, em número, entre os demonstrativos 
e os nomes que modificam. 

Jã sublinhei anteriormente (vjt p. 164) que alguns destes erros de 
concordância podem ter uma origem fonética quando o singular this, 
por exemplo, é empregado em vez do plural these, como são os casos 
seguintes: 

(32) - a) * but the restless spirit of Man discovered that this 
discoveries ... [5] 

b) * one of this lovers was Bill Haydon [29] 
c) * this books explain everything [75] 

É obvio qui „ mesmo que a razão acabada de apontar tenha sido aque
la que efectivamente causou os erros, o nível de aprendizagem em 
que os seus autores se encontram legítima que se invoquem argumen
tos para que se considere inaceitável a sua ocorrência, a não ser 
por lapso ou desatenção ocasional. No entanto, a relativa regula 
ridade com que este tipo de desvios acontece torna a hipótese de 
lapso muito frágil. Em termos de gravidade, sob o ponto de vista 
gramatical - o que não coincide, necessariamente, com o grau de ca 
pacidade ou incapacidade comunicativa - temos de a considerar ele
vada. E isto é assim porque ë de esperar de alunos prestes a deixa 
rem a faculdade e a tornarem-se professores de inglês um automatis 
mo jã devidamente solidificado que faça funcionar a associação en
tre as formas do singular e do plural do demonstrativo, conforme os 
nomes modificados forem, respectivamente, também singular eplural. 

A hipótese de causas fonológicas para explicação dos erros de (32) 
- embora seja minha convicção de que ela tem algum fundamento - pa 
rece ser bastante contrariada pelo tipo de troca que ocorre nos exem 
pios seguintes: 

(33) - a) * We must think of that countries of Bangla Desh [1] 
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b) * that idioms [69] 

Não havendo nestes dois exemplos qualquer possibilidade de confusão 
fonética entre /íaet/ e /favz/, a explicação terá de ser procurada 
na falta de domínio do sistema por parte dos alunos envolvidos. A 
incapacidade revelada é um tanto surpreendente quando se tem pre
sente que os determinantes demonstrativos surgem bastante cedo no 
processo de aprendizagem como deícticos indispensáveis aos primeiros 
exercícios de oralidade, normalmente vinculados ao 'here and now' 
(Dulay et ai. 1982) que tem lugar na sala de aula nos períodos de 
iniciação. 

Onde, com alguma boa vontade e atendendo a que os textos produzi
dos tiveram lugar durante um exame em que a tensão pode levar os a-
lunos a alguma perda de controlo sobre aquilo que escrevem, se po
de aceitar que tenha havido alguma confusão é nos exemplos seguin
tes: 

(34) _ a) * Those kind of little informations [6] 
b) * with all this family forms [74] 

Sem prejuízo daquilo que foi dito em relação a (32), em (34-b) aa-
luna poderá ter sido levada a proceder a concordância do determi
nante demonstrativo, não com o 'head noun', i.e. com forms, mas com 
o nome pré-modificador family. De qualquer modo parece ser uma fal 
ta pouco desculpável. Em (34-a), o que se passou foi precisamente 
o contrário: em vez de fazer a concordância com kind, como lhe com 
petia, a autora fê-la com * informations,, o nome mais distante, que 
foi tomado por base do sintagma nominal a determinar. Por um lado, 
a aluna operou bem na formação do 'compound', criando assim uma for 
ma que é estranha a língua materna, o que atesta, sem sombra para 
duvidas, resultados positivos de aprendizagem. Por outro lado, a-
pos a formação do nome composto, parece ter perdido toda a noção do 
número gramatical que a ele está ligado, deixando-se influenciar pe 
la referência singular do nome pré-modificador, mais proximo do de-
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terminante demonstrativo. 

A intromissão da língua materna também deixou as suas marcas nesta 
área de erros, especialmente como consequência do contraste, em nú
mero gramatical, entre a LI e a L2, no que respeita ao nome people. 
Eis alguns exemplos: 

(35) - a) * that was the people [24] 
b) * This people pays to live better [64] 

Tanto gente como povo, as duas mais frequentes e adequadas tradu
ções para aquela palavra inglesa, são, gramaticalmente, do número 
singular. Por força desta característica, os alunos usaram o demons 
trativo também no singular, de maneira aparentemente consciente,co 
mo ressalta, de forma particularmente notória, em (35-b), dada a 
coerência da forma verbal utilizada. Em boa verdade, o erro não re 
sultou da falta de capacidade do estudante para proceder ã opera
ção de concordância, mas de um erro de julgamento quanto ao número 
do nominal people. Mais uma vez, a economia de esforços e a eficá
cia do ensino, tanto vistos do lado docente como do discente, acon 
selham a adopção de estratégias de ensino mais consciencializado-
ras, demonstrando ao mesmo tempo, que a produção dos alunos na L2, 
em elevada percentagem, se processa a partir da formulação de enun 
ciados na LI que são, posteriormente, traduzidos para a língua al
vo. 

Em (36), verifica-se o reverso daquilo que foi detectado em rela
ção a (32). Enquanto se mantém válida a tese da confusão fonética 
que leva a utilização de this em vez de these, por falta da dife
renciação, em português, entre a vogal longa e breve e pelo facto 
de a primeira das formas inglesas estar graficamente mais próxima 
da grafia que, na língua materna, representa o som em causa, este 
exemplo demonstra que, embora com menos frequência, these pode ser 
usado, erradamente, em vez de this. 

(36) - * These is an old statement [84] 
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Trata-se de um erro verdadeiramente curioso, para o qual não ê fá
cil, sem outros dados para além daqueles que possuo, encontrar uma 
explicação satisfatória. A hipótese de, por falta da referida cons 
ciencialização, o aluno não saber, de modo transitório ou permanen 
te, qual das duas formas é singular ou plural é uma hipótese a man
ter, mesmo que se pense ser isso pouco provável com alunos cujo con 
tacto com a língua inglesa foi já razoavelmente prolongado. 

QUADRO XL 

(Determinantes demonstrativos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. 0 0 

that//those 6 24,0 2 50,0 
this//these 16 64,0 2 50,0 
those//that 1 4,0 — — 
these//this 2 8,0 — — 

TOTAIS 25 100,0 4 100,0 

Percentagem total de interferênc La 16,0 

Mas a hipótese não será, certamente, de manter em relação a 

(37) - * These sort of people [60], 

caso em que a aluna fez a correcta avaliação do numero gramatical 
referente a people, fazendo o demonstrativo concordar com esta pa
lavra em vez de o fazer em relação a sort. 

Da observação do quadro XL sobressai o desnível na percentagem de 
erros entre o grupo que consiste na substituição de these por this 
(64?Ó) e os restantes grupos. Essa diferença parece demonstrar que, 
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para alem da falta de respeito pelas leis da concordância, a nível 
da escrita, pelo menos, a ma pronuncia foi a grande responsável pe 
los desvios. Todavia permanece uma grande dúvida, relativamente â 
substituição referida. Se ha confusão entre this e these, a nível 
oral, e a esse factor se possa adicionar aquilo que ha pouco apon
tei sobre a incapacidade dos alunos para distinguirem qual das for 
mas é plural e qual é" singular, os erros deveriam verificar-se nos 
dois sentidos em grau mais ou menos equivalente. Se isso se não ve 
rifica, deve haver uma razão. A hipótese acima aventada da maior 
proximidade da grafia portuguesa em relação â forma com i pode ter 
aqui confirmação. Mas será essa, de facto, a explicação ou haverá, 
outras, como, por exemplo, o factor cronológico, a que já fiz refe 
rência mais que uma vez? Não há dúvida de que, nos programas linea 
res tradicionais - aqueles que, suponho, ainda estavam em prática 
na altura em que estes alunos fizeram a sua iniciação no inglês -, 
this era apresentado muito antes de these. 

ix) Pronomes e determinantes indefinidos 

0 aspecto mais saliente nesta categoria de incorrecções consiste na 
percentagem de interferência relativamente elevada (56,3°ê). Há, a-
lêm disso, que destacar a grande variedade dos erros cometidos, o 
que exclui a possibilidade de se apurar qualquer sistematicidadeno 
comportamento dos alunos, a não ser em um ou dois casos. Um deles 
é a utilização de no(-) em vez de any(-) em frases cujo contexto 
já ê negativo (ver p. 288) e que se encontra presente em exemplos 
como os seguintes: 

(38) - a) * without having nothing to eat [1] 
(sem terem nada para comer) 

b) * He can't do no good to himself [39] 
(Ele não pode fazer nenhum bem a si mesmo) 
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c) * and didn't have no other car [72] 
(e não tinha nenhum outro carro) 

Como é fácil de concluir pela comparação entre as versões nas duas 
línguas, estes erros devem-se â transferência das formas da LI, na 
qual a dupla negativa é perfeitamente correcta. Embora correndo o 
risco da repetição, parece-me oportuno salientar que este tipo de 
desvio - que testemunha a grande força das formas interlinguais -
é consequência de ensino pouco consciencializador, que não se pre
ocupou grandemente com o combate à interferência e com a exercita
ção nas formas desse combate. 

Também foi em frases negativas que surgiu o tipo de erros que ocu
pa o segundo lugar em número de ocorrências: a substituição de any 
(-) por some{-). Eis dois exemplos ilustrativos: 

(39) - a) * Nobody seemed to have some time to stop and think [12] 
b) * He is not able of loving somebody but himself [56] 

A diferença entre estes erros e os de (38) reside no facto da in
terferência não ser tão imediatamente visível, embora esse factor 
se possa facilmente detectar em alguns casos, dos quais é um bom 
exemplo (39-b): "Ele não é capaz de amar alguém a não ser a si mes 
mo". Alguém é, neste tipo de frases portuguesas, perfeitamente cor 
rente como alternativa a ninguém e a aluna que escreveu o erro par
tiu sem dúvida da primeira destas duas formas para produzir a fra
se inglesa. Neste sentido haveria que considerar a existência de um 
fenómeno de interferência directa. Outra explicação provável assen 
ta num misto de interferência e consequência das estratégias de en 
sino. Segundo estas, tanto a nível de apresentação de matéria como 
de correcção de erros cometidos do tipo de (38), os alunos são a-
lertados para a incorrecção da dupla negativa, sendo-lhes, simulta 
neamente, fornecidas as formas correctas. So que, nem sempre, a a-
prendizagem se processa imediatamente e de maneira completa. Isto 
é, os alunos não ficam devidamente consciencializados sobre qual 
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das formas dos pronomes ou determinantes indefinidos deverá ser u-
tilizado em substituição de no(-), a forma proibida pelas regras 
quando o contexto jã é negativo. A situação vivida, daí em diante, 
ë a de uma espécie de polissemia divergente em que duas formas se 
apresentam, â mente pouco esclarecida do aluno, como candidatas ao 
mesmo lugar, consistindo a tarefa na escolha entre any ou some. As 
frases reproduzidas em (39) demonstram que essa escolha não é sem
pre bem efectuada, dando, assim, origem aos erros. 

A confusão entre another e other é bem conhecida dos professores en 
carregados das classes de nível elementar. Em alguns casos isso po 
de revelar transferência do português, como acontece em: 

(40) - a) * they are living in other world [37] 
(eles vivem em outro/noutro mundo) 

b) * other thing that I also take in consideration [49] 
(outra coisa que eu também tomo em consideração) 

A identificação entre other e outro/a ê um facto indiscutível en
tre os estudantes portugueses que se iniciam na aprendizagem do in
glês, podendo contribuir para isso uma certa proximidade gráfica 
das duas palavras. Mas é, naturalmente, mais influente o facto de 
outro/a ser mais frequentemente usado do que um/a outro/a. Todavia, 
a acção dos professores, que se apercebem da tendência dos seus a-
lunos para empregarem other em vez de another, acaba, em alguns ca
sos, por causar outro tipo de erros, traduzidos num sobre -emprego 
de another: 

(41) - * Justnowwhy not thinking to visit another planets [lb] 

Para o emprego de another nesta frase, não encontro outras razões, 
nem intra nem interlinguais, que não a da influência do ensino que 
é mal assimilado pelos alunos. 
De estranhar a este nível de aprendizagem é a concordância redun
dante que alguns alunos produziram entre os determinantes indéfini 
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dos e nomes no plural do tipo de: 

(42) - * The English language was communicated to the others 
countries [65] 

Sem duvida que pesou para a ocorrência deste tipo de erros a inter 
ferência da língua materna. 

Igualmente fértil na produção de erros, nomeadamente nos níveis de 
aprendizagem mais elementares, é o contraste entre much e many. A 
tendência mais frequente é de many aparecer indevidamente empregue 
em vez de much, porquanto erros no sentido contrário também se re
gistem de vez em quando. Embora o número de faltas cometidas nesta 
área pelos alunos que forneceram os erros do presente estudo seja 
muitíssimo reduzido, ele está de absoluto acordo com a afirmação a-
cabada de fazer. Eis um exemplo em cada sentido: 

(43) - a) * We spend to many time [40a] 
b) * much of the successful results [51] 

Um caso especial de dificuldade no ensino dos pronomes indefinidos 
e a distinção entre none e neither. Normalmente, a preferência dos 
aprendentes portugueses inclina-se para a primeira das duas formas, 
provavelmente por ser mais frequentemente usada e ouvida ou, então, 
devido ao factor cronológico ligado ã introdução de cada uma das 
duas palavras no curso. (44) ê apenas o reflexo do que acaba de ser 
dito: 

(44) - * None of them had driven a car [63b] 

Neither deveria ter sido usado pelo facto de o texto se referir a 
dois irmãos. 
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dos e nomes no plural do tipo de: 

(42) - * The English language vas communicated to the others 
countries [65] 

Sem duvida que pesou para a ocorrência deste tipo de erros a inter 
ferência da língua materna. 

Igualmente fértil na produção de erros, nomeadamente nos níveis de 
aprendizagem mais elementares, é o contraste entre much e many. A 
tendência mais frequente e de many aparecer indevidamente empregue 
em vez de much, porquanto erros no sentido contrário também se re
gistem de vez em quando. Embora o número de faltas cometidas nesta 
área pelos alunos que forneceram os erros do presente estudo seja 
muitíssimo reduzido, ele está de absoluto acordo com a afirmação a-
cabada de fazer. Eis um exemplo em cada sentido: 

(43) - a) * We spend to many time [40a] 
b) * much of the successful results [51] 

Um caso especial de dificuldade no ensino dos pronomes indefinidos 
e a distinção entre none e neither. Normalmente, a preferência dos 
aprendentes portugueses inclina-se para a primeira das duas formas, 
provavelmente por ser mais frequentemente usada e ouvida ou, então, 
devido ao factor cronológico ligado a introdução de cada uma das 
duas palavras no curso. (44) é apenas o reflexo do que acaba de ser 
dito: 

(44) - * None of them had driven a car [63b] 

Neither deveria ter sido usado pelo facto de o texto se referir a 
dois irmãos. 
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QUADRO XLI 

(Pronomes e determinantes indefinidos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. a 
0 Interf. 

i 

a 
0 

other//another 2 6,3 2 11,1 
no()//any() 10 31,3 9 50,0 
many//much 2 6,3 — — 
any()//some() 3 9,4 3 16,7 
some()//any() 6 18,8 2 11,1 
Outros 9 28,1 2 11,1 

TOTAIS 32 100,2 18 100,0 

Percentagem total de interferênc :ia 56,3 

x) Determinantes possessivos 

Esta área gramatical é bem conhecida dos professores portugueses de 
inglês como uma daquelas que se revelam mais férteis na produção 
de erros. As razões são, na essência, aquelas que foram apresenta
das para os erros ocorridos com os pronomes pessoais: a diferença 
no número de géneros gramaticais entre as duas línguas. Hã a acres 
centar, no entanto, que a interferência do português se fez sentir 
nos casos em que o artigo definido foi usado em vez dos possessi

vos, um tipo de erro que também é relativamente frequente. 

a) Falta de concordância 

Se procedêssemos a uma analise contrastiva a priori dos determinan 
tes possessivos ingleses e portugueses, a hipótese de erro mais pro 
vãvel incidiria, certamente, na não utilização de its  dado serum 
género que não tem correspondência em português  e a utilização, 

■ 
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em seu lugar, de her ou his, conforme os nomes fossem em português 
do género feminino ou do masculino. A análise dos erros cometidos 
demonstra, de maneira concludente, que não foi isso que ocorreu: 
Com efeito a forma mais utilizada erradamente foi precisamente its, 
isto é, precisamente aquela que se poderia prever ir ser menos usa 
da. 
Três dos 22 erros de concordância consistiram no emprego de Us em 
vez de his (ou her): 

(45) - a) * The majority of his novels have the same subject -'The 
Spy who came in from the Cold" (in my opinion its best 
book) ... [11] 

b) * Everybody must take proper care of its image [48] 
c) * Each person has its own personality [56] 

0 caso mais flagrante é (45-a). 0 estudante estava a escrever so
bre John Le Carré e, como demonstra na primeira parte do exemplo, 
é capaz de usar o possessivo adequado. Ao prolongar a frase, pare
ce ter sido vítúna de uma falsa co-referência cataforica a book, o 
nominal mais proximo, em vez de a fazer, anaforicamente, em relação 
ao nome do escritor, É, de facto, um erro muito complexo no que diz 
respeito às causas. 

Parecem mais claras as razões que levaram os alunos a fazerem os 
erros contidos em (45-b) e (45-c). Everybody e person são duas pa
lavras cujo género não é claro. Por outro lado, as palavras portu
guesas que lhes correspondem (todos e pessoa) não oferecem proble
mas de referência no que toca aos determinantes possessivos jã que 
seu é uma forma de grande abrangência. Postas perante a situação de 
terem que optar por um dos três géneros gramaticais ingleses, asa-
lunas escolheram a forma menos comprometedora, isto é, a neutra, nu 
ma espécie de jogo de azar. 

Este último tipo de erro revela bem a desorientação dos alunos pe
rante algumas situações linguísticas da L2. Ao mesmo tempo apontam 
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para as vantagens de um ensino consciencializador que forneça aos 
aprendentes elementos a que eles possam recorrer em situações futu 
ras. As dúvidas e consequentes hesitações, como aquelas que devem 
ter ocorrido a estas duas alunas antes de escreverem as frases er
radas, são excelentes motivações para que os esclarecimentos opor
tunamente fornecidos pelo professor sejam imediatamente assimila
dos. 
Por sete vezes its foi utilizado em vez de their. Ilustremos ape
nas com dois exemplos: 

(46) - a) * It is amazing how human experiences keep its repeating 
pattern [35] 

b) * They are carnivorous plants and its name comes from... 
[79] 

Estes erros, bem como todos os outros em que their foi substituído 
por its, envolvem como referentes nomes não pessoais. Quanto a mim, 
essa foi a razão que levou os alunos a utilizarem o neutro. Há, to 
davia, um elemento adicional a considerar. É que, em níveis mais e-
lementares da aprendizagem, nomeadamente nas fases de iniciação, os 
aprendentes portugueses revelam uma acentuada tendência para utili 
zarem a forma its como plural do pronome pessoal da 3ã pessoa do 
singular it (particularmente quando complemento) e como determinan 
te possessivo da 3§ pessoa do plural, quando os referentes não são 
pessoais. Serão os sete erros registados uma sobrevivência dessa 
tendência, e estaremos em presença de erros fossilizados? Ou o que 
aconteceu não ê mais do que o reflexo de uma grande preocupação por 
parte dos alunos em atenderem aos casos de género neutro, caindo, 
por essa razão, numa espécie de 'over-use' de uma forma que não tem 
correspondência na língua materna? 

Entre os restantes erros de concordância, há seis que, em face de 
outros erros anteriormente estudados, seriam de esperar. São os ca
sos em que their foi substituído por his com referência a people: 
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(47) - a) * People who rarely uses his intelligence [40] 

b) * people had heard his parents speak [64] 

Como tive oportunidade de sublinhar a propósito dos erros com os 
pronomes pessoais referidos ao mesmo nome, as palavras portuguesas 
mais frequentemente usadas para exprimirem o significado de -people 
são de número singular. Daí que, por interferência do numero grama 
tical na LI, o determinante possessivo usado na língua estrangeira 
tenha sido singular. Permanece, no entanto, a dúvida sobre os fac
tores que intervieram na escolha do género: porque foi usado o gé
nero masculino e não o feminino? Aparentemente, seria de esperar 
precisamente o contrario dado que, tanto nos dois exemplos trans
critos, como nos restantes quatro do corpus, a palavra com mais pro 
babilidades de ser usada nas frases portuguesas correspondentes se 
ria gente (feminina) e não povo (masculino). Trata-se de um tema 
interessante para investigação. 

Apenas em dois casos his foi usado em vez de its: 

(48) - a) * The computer, with his wide ... [34] 

b) * Politics envades our lifes and his main subject is war 
[40] 

0 primeiro destes erros ë daqueles que seriam de esperar ã luz da 
análise contrastiva. Computador é do género masculino e, por trans 
ferência da LI, a aluna não utilizou o neutro. A mesma luz, seria 
de prever que, no segundo dos erros, que her tivesse sido usado, 
visto politica ter o género feminino. A aluna não actuou de acordo 
com esta lógica e a análise deste erro tem que considerar os outros 
erros patentes na frase, que demonstram tratar-se de uma aluna mui 
to fraca ou muito descuidada. Em casos destes é difícil encontra-
rem-se razões lógicas para os erros cometidos. 
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QUADRO XLII 

(Falta de concordância) 

TIPO DE ERRO N° de ocorr. % Interf. % 

its//his 3 13,6 
his//their 6 27,3 4 80,0 
its//their 7 31,8 — — 
his//its 2 9,1 1 20,0 
his//her 3 13,6 — 
their//his 1 4,5 — — 

TOTAIS 22 99,9 5 100,0 

Percentagem total de interferência 22,7 

b) Substituição pelo artigo definido 

"O adjectivo possessivo é usado em inglês em casos em que muitas 
vezes se deve empregar o artigo definido em outras línguas"(Eckers 
ley et ai.:84). Esta afirmação aplica-se plenamente ao português e 
os erros reunidos nesta secção são uma boa prova disso. A sua qua
se totalidade (94,1%) deve-se â interferência da LI, precisamente 
porque os estudantes aplicaram â L2 aquilo a que estão habituados 
na sua propria língua. Atente-se em alguns dos erros e comparem-se 
as versões das frases respectivas em cada uma das línguas: 

(49) - a) * when they know things about the friends [49] 
(quando eles sabem coisas sobre os amigos) 

b) * Selfishness enables anyone to give and share with others, 
because the only aim is to attain ... [50] 
(0 egoísmo permite a qualquer um dar a partilhar comos 
outros, porque o único objectivo ê atingir ...) 
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c) * the book would loose its sense, probably the interest 
[68] 

(o livro perderia o (seu) sentido, provavelmente o in
teresse) 

Os erros dispensam comentários, embora seja de se acrescentar que, 
de propósito, os exemplos transcritos não foram escolhidos entre a-
queles erros que ocorreram nas partes de tradução, casos em que, na 
turalmente, a influência da língua materna se faz sentir mais for
temente. Tais exemplos demonstram que, mesmo quando libertos da pre 
senca explícita da LI e quando estão apenas concentrados na exprès 
são das suas ideias, os aprendentes continuam sujeitos aos esquemas 
da língua materna. Mas também acontece, por vezes, que o erro écon 
trãrio àquilo que seria de esperar: 

(50) - * They do not care with the other feelings. The attitudes 
are always deliberately ambiguous [50] 

No português correspondente, o mais normal seria o emprego do de
terminante possessivo para desfazer ambiguidades quanto ao 'possui 
dor' gramatical de nome que se lhe segue. 0 erro da aluna surgiu 
contra a identidade de construção nas duas línguas. 

0 total de erros por substituição do adjectivo possessivo pelo ar
tigo definido foi de 17, dos quais 16 foram considerados interlin-
guais. 

c) Outros erros 

Em português, a concordância dos determinantes faz-se em género e 
numero com o nominal determinado. Certamente que foi devido a isso 
- podendo em alguns casos fazer-se tanfcém sentir a influência do 
francês - que alguns alunos acrescentaram um -s, como pretensa mar 
ca do plural, aos possessivos quando estes eram seguidos de um no
me plural. Eis exemplos: 
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(51) - a) * who doesn't respect the others and theirs needs [45] 
b) * to join ours qualities [70] 

0 facto de as formas em -s existirem quando os possessivos são pro 
nomes pode ter reforçado a tendência das alunas para procederem â 
concordância redundante. 
Dos restantes três erros apenas para um parece haver explicação pos
sível : 
(52) - * ... have as [their] aim to warn us [18] 
A omissão corresponde ao português, pelo que se trata de um erro de 
interferência. Para os outros dois não consegui encontrar explicação. 

QUADRO XLIII 
(Determinantes possessivos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Falta de concordância 
Substituição por art° definido 
Outros 

22 
17 
5 

50,0 
38,6 
11,4 

5 
16 
1 

22,7 
72,7 
4,5 

TOTAIS 44 100,0 22 99,9 

Percentagem tota] . de interferem :ia 50,0 

QUADRO XLIV 
(Pronomes) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. 0, 
0 

Pronomes impessoais 3 1,3 
Pronomes interrogativos 3 1,3 1 1,1 
Sujeito antecipatorio it 10 4,5 10 11,0 
Pronomes pessoais 57 25,4 22 24,2 
Pronomes recíprocos 1 0,4 1 1,1 
Pron. reflexos e enfáticos 20 8,9 10 11,0 
Pronomes relativos 29 12,9 3 3,3 
Determinantes demonstrativos 25 11,2 4 4,4 
Pron. e det. indefinidos 32 14,3 18 19,8 
Determinantes possessivos 44 19,6 22 24,2 

TOTAIS 224 99,8 91 100,1 
Percentagem tota] . de interferênc :ia 40,6 
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3.2.5.12 Substant ivos 

Os erros gramaticais registados em relação aos substantivos resu
mem- se ao número gramatical (emprego do singular pelo plural ou vi 
ce-versa) e a formação do plural. 

i) Número 

Uma das particularidades da língua inglesa é possuir alguns nomes 
que apresentam a mesma forma invariável para o plural e para o sin 
guiar. Esta circunstância causa alguma perturbação aos aprendentes 
portugueses, que têm a tendência para tratar tais nomes, quer de a-
cordo com as leis mais gerais da L2 (ultra-generalização) quer em 
conformidade com as regras da língua materna. Está neste caso a pa 
lavra means, na qual os alunos portugueses vêem apenas a forma de 
plural e, por conseguinte, quando precisam de se referir ao singu
lar, procedem à eliminação do s final, cometendo erros do género 
de: 

(1) - * So the English language functioned as a mean to reach an 
end [4] 

Processo em tudo semelhante é o que acontece com palavras que exis 
tem apenas na forma de singular, especialmente quando se trata de 
nomes massivos. Em tais casos a atitude normal dos aprendentes é a 
de tratar essas palavras do mesmo modo que tratariam as portugue
sas correspondentes ou de qualquer outra forma que lhes pareça ade 
quada na língua alvo, baseando-se, neste caso, em aspectos da L2 an 
teriormente aprendidos. A palavra information ê um bom exemplo: 

(2) - a) * who would give him informations [17] 
b) * filled with informations [73] 

Em português, informação também é usada no plural, sendo-o, certa-
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mente, em frases correspondentes aos dois exemplos acabados de for 
necer. Por essa razão, os erros foram considerados como interlin-
guais. Todavia, se quisermos analisar os mesmos erros na perspecti 
va da L2, também se poderia para eles encontrar explicação. De fac 
to, sob o ponto de vista morfológico, a palavra information apre-
senta-se como normal, em tudo semelhante a outras palavras, e. g. 
organization, dictation, imitation, etc., que são frequentemente em 
pregadas no plural. Generalizando o que se passa com estas palavras 
a information, os estudantes podem muito bem ter actuado libertos 
dos condicionalismos da língua materna. Nesse caso, embora me pare 
ça que esta hipótese e um tanto remota, estaríamos em presença de 
erros intralinguais. Os dados colhidos ao longo de toda a análise 
efectuada ate este ponto e de outros que se seguem dentro desta mes 
ma secção, indicam que a interferência da língua materna deve ser 
a hipótese a ser colocada em primeiro lugar como causa dos erros. 

É isso que confirma o exemplo seguinte: 

(3) - * I like all kind of political literature [83] 
((Eu) gosto de todo o género/toda a espécie de litera
tura política)60 

0 facto de este tipo de frase ter sido expressamente solicitado no 
exame que forneceu as fontes de 61 a 84, é testemunha da consciên
cia que os professores adquiriram sobre esta área particular de in 
terferência. Naturalmente que a dificuldade terá sido tratada de ma 
neira especial nas aulas; não obstante, há alunos que ainda não se 
libertaram da tradução literal a partir da língua materna. Tal po
de significar que os esforços dirigidos pelos professores neste sen 
tido não foram ainda suficientes para 'teach out' um hábito trans
ferido da LI para a L2. 

Em 

(4) - * her attractive hairs [37], 
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a causa próxima do erro poderá ter sido o texto de saída que alguns 
dos alunos tinham que traduzir (i.e. "os seus atraentes cabelos"). 
Vários alunos não viram qualquer anomalia no emprego da forma plu
ral, dado que em português os dois números gramaticais são perfei
tamente aceitáveis e, obviamente, por não estarem devidamente in
formados sobre a natureza da palavra inglesa. 

Não se depreenda do que acima foi dito sobre a presença do texto de 
saída como causa próxima deste erro que a tradução tenha, na minha 
maneira de ver o problema, consequências nefastas nas aulas de lín 
guas. Como salientarei adiante (ver p.514 ss) a tradução pode e deve 
ser usada, especialmente, nos níveis mais adiantados, como forma de 
exercitação dos aspectos assimétricos entre as duas línguas. Se, na 
sequência da apresentação da palavra hair, durante a qual fosse de 
vidamente ilustrado o seu emprego na forma de singular e na forma 
de plural, se seguissem, de vez em quando exercícios de tradução a 
solicitar o seu emprego nos dois números, os alunos teriam acabado 
por dominar a dificuldade. A própria comissão de erros, uma ou outra 
vez, e a respectiva correcção teriam funcionado como auxiliares mo
tivadores da aprendizagem. 

Entre os restantes erros há vários casos de emprego do singular no 
lugar do plural: 

(5) - a) * a person from the lower class [62] 
b) * both technical and intellectual domain [75] 
c) * two black man [75] 

Da simples observação destes exemplos ressalta a sua diversa natu
reza e a diversa natureza das suas causas. Enquanto, em (5-a), o em 
prego de class em vez de classes se deve à transferência da língua 
materna ("uma pessoa da classe baixa"), em (5-b), há um evidente 
erro de estilo como consequência de a aluna não ter prestado aten
ção aos dois modificadores que, por serem de conteúdo semântico in
compatível, só se poderiam referir, separadamente, a domains dife
rentes, obrigando, portanto, a que a palavra fosse para o plural. 



- 357 -

Mas, também aqui, pode considerar-se que houve interferência da lín 
gua materna, já que o erro cometido tem grande correspondência em 
português. Nesse sentido a aluna não teria feito mais do que trans 
ferir para a L2 um erro que ela faria (ou fez mesmo) na LI. Em re
lação a (5-c) a hipótese de causa mais provável do erro deve ser a 
de simples lapso. Não ê crível que, no nível de aprendizagem em que 
se encontrava, a estudante não fosse capaz de produzir a forma cor 
recta se estivesse atenta. 

Nos exemplos transcritos em (6) salienta-se outra vez a assimetria 
entre as duas línguas: enquanto, em português, é indiferente o uso 
do singular ou do plural, em inglês, os nomes envolvidos são incon. 
tãveis e, por conseguinte, têm unicamente a forma de singular. 

(6) - a) * despite all the damages it will carry [29] 
b) * he was driving along the road without the necessary cares 

[64] 
c) * a book containing all the advices about ... [84] 

0 numero dos substantivos em inglês - bem como o uso do artigo de
finido a ele intimamente ligado - constitui uma das áreas da língua 
inglesa de mais difícil aprendizagem e, por conseguinte, mais difí 
ceis de ensinar. Na verdade, se tivermos presentes alguns dos erros 
apresentados nesta secção, especialmente os de (2), (4) e (6), e 
quisermos conceber quaisquer processos didácticos para os corrigir, 
encontraremos extremas dificuldades. Por vezes, a própria explica
ção do erro que se queira fornecer aos alunos é* difícil de encon
trar. Por exemplo, se o caso envolvido for *-informations, o prof es 
sor pode dizer que a palavra é um nome massivo e, como tal, usa-se 
no singular. No entanto, o aluno pode querer saber porque tal nome 
é massivo e não ê contável, como os outros que há pouco usei como 
exemplos. 

A ausência de regras abrangentes, conjuntamente com a força da in
terferência - em si um factor de eliminação difícil - não deixam ao 
professor espaço para manobrar com â vontade. Quando os erros sur-
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gem neste domínio, o professor não pode aspirar a 'teaching out' , 
mas limitar-se a 'drilling out', confiando em que a apresentação 
frequente (pelo professor) e a utilização tão intensiva quanto pos 
sível (pelos alunos) acabe por dar alguns resultados. 
De qualquer modo a AE pode fornecer indicações sobre as palavras ou 
locuções que mais frequentemente causam problemas e, por isso, re
querem mais cuidados, quer correctivos, quer preventivos. Os erros 
que recolhi jã fornecem alguns elementos que são apresentados na 
forma de erro no quadro seguinte. 

QUADRO XLV 
(Número dos substantivos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

mean//means 3 5,2 3 6,8 
informat ions//informat ion 11 19,0 11 25,0 
hairs//hair 3 5,2 3 6,8 
all kind of 12 20,7 12 27,3 
s ingular//plural 7 12,1 2 4,5 
plural//singular 22 37,9 13 29,5 

TOTAIS 58 100,1 44 99,9 

Percentagem toi :al de interféré :ncia 75,9 

ii) Formação do plural 

Em qualquer língua, os plurais estrangeiros causam dificuldades, 
não sõ aos que a aprendem como estrangeira, mas também aos próprios 
falantes naturais. Por isso são de alguma forma toleráveis alguns 
dos erros registados neste domínio, consequência, normalmente, da 
aplicação da regra geral a casos que são contemplados por regras 
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especiais importadas com os nomes em causa. Foram apenas três os 
erros deste tipo: 

(7) - a) * through virus [14] 
b) * phenomens [64] 
c) * in both analysis [80] 

A aplicação da regrageralaonominal.de (7-a) (de origem latina) teria 
resolvido a questão correctamente. A terminação do singular em a e, 
naturalmente, a ignorância da regra aplicãvel ou da natureza da pa 
lavra devem ter contribuído, conjuntamente, para a comissão do erro. 
Os dois outros casos (de origem grega) requeriam o conhecimento es 
pecífico, individual, para que fosse encontrada pelos autores dos 
erros uma solução adequada. 

Este tipo de erros chama a atenção para as vantagens de uma progra 
mação estrutural. A distribuição metódica e graduada das matérias 
pelos diferentes níveis do curso úiclui, tradicionalmente, nas fa
ses iniciais os casos regulares,61 deixando as irregularidades ou 
os casos especiais para as fases mais adiantadas. 0 que nunca acon 
tece, nesse tipo de programas lineares, e que sejam deixadas ao a-
caso do seu surgimento, nos textos ou nos diálogos que tem lugar na 
sala de aulas, certas rubricas como os plurais de origem estrangei 
ra. Elas têm o seu momento reservado no conjunto do programa e é 
obrigação do professor tratá-las devidamente no momento oportuno. 
Quando isso é feito, os alunos ficam menos sujeitos a cometerem er
ros como os de (7) ao atingirem o último degrau do seu curso. 

Estas considerações parecerão ociosas quando os mesmos alunos de
nunciam graves deficiências de aprendizagem em relação a casos de 
plural caracterizados por absoluta regularidade: *spys, *hobbys , 
*lifes. Mas não serão estes erros também uma consequência de um en 
sino mal programado, ou de um programa mal executado nos primeiros 
anos de aprendizagem? Ou ainda o resultado de não terem sido adop
tadas as adequadas medidas remediadoras nas ocasiões anteriores em 
que estes mesmos alunos cometeram iguais desvios? Parece evidente 

http://regrageralaonominal.de
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que, se os aprendentes tivessem sido suficientemente informados so 
bre as regras aplicáveis a casos como os acabados de citar, eles se 
riam capazes de produzir formas correctas. E, repare-se, nãosetra 
ta de casos isolados. Cinco alunos diferentes escreveram hobby8 e 
três outros escreveram spys. Isto significa que 8, em 84 estudan
tes finalistas (candidatos a professores de inglês no ano seguin
te), não sabem construir o plural dos nomes terminados em -y. Nada 
mais nada menos do que, aproximadamente 10%. Se esta percentagem 
for generalizável â totalidade dos alunos portugueses deste nível 
- e não há provas de que isso não suceda, e fácil prever-se a quan 
tidade de erros elementares de segunda geração que se multiplicam 
pelas escolas do país quando poderiam ser substancialmente reduzi
dos. 

QUADRO XLVI 

(Substantivos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Número 
Formação do plural 

58 
17 

77,3 
22,7 

44 100,0 

TOTAIS 75 100,0 44 100,0 

Percentagem tota il de interférer icia 58,7 

3.2.5.13 Suieito_existencial ^there' 

Quando os alunos portugueses começam a aprender inglês, e costume 
sentirem algumas dificuldades na aquisição de there to be. Porque o 
professor traduz ou porque os próprios alunos chegam ao significa
do das formas da referida construção através das situações em que 
ela ê empregada, acabando eles, também, por traduzirem, a fase que 
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se segue imediatamente não e a do emprego correcto de theve to be. 
0 que costuma acontecer é" um temporário abandono de tal forma e o 
recurso a have. A razão da substituição é, na minha interpretação, 
a proximidade gráfica e fonológica entre have e haver. No entanto, 
ã medida que os textos vão insistindo em there to be e a acção do 
professor expõe os alunos âs formas iniciais da sua conjugação, os 
alunos, de uma maneira geral, passam a usá-lo sem grandes dificul
dades, excepto no capítulo da concordância em que, em virtude da in 
terferência do português, há erros realmente resistentes. Em rela
ção ã partícula there não costuma haver grandes problemas. A cir
cunstância de se ter registado apenas um erro por troca da referi 
da partícula com i t , parece comprovar os resultados da minha obser 
vação empírica. 

Foi o seguinte o erro registado: 

* In spite of "triffids" it could be other things [64] 

Pelo contexto, parece possível concluir-se que aquilo que o aluno 
desejava escrever era "Instead of "triffids" there could be other 
things". A colocação do sujeito nocional após o verbo fez o aluno 
sentir a necessidade de um sujeito gramatical para preencher o va
zio antes do mesmo verbo.62 Por isso recorreu a i t , como forma que 
lhe pareceu adequada, à semelhança do que acontece quando ele de
sempenha a função de sujeito antecipatório (ver p. 316). Soque, no 
exemplo transcrito acima, o verbo usado foi o verbo to be e, por 
conseguinte, trata-se de uma frase existencial que implica o empre 
go do sujeito existencial there. 

3.2.5.14 Verbos 

0 emprego dos verbos ingleses por aprendentes estrangeiros consti
tui uma dificuldade sentida por toda a parte em que a língua ingle 
sa ê estudada. Os estudos a que tive acesso são disso confirmação, 
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nomeadamente as investigações de Wyatt, Mukattash (1977), Bhatia, 
Jain, Duskovã, entre outros. 0 meu estudo permite que se tirem as 
mesmas conclusões visto os verbos constituirem uma das categorias 
gramaticais que mais elevado número de erros forneceram. 

Esta realidade explica-se, por um lado, pela variedade dos tempos 
verbais ingleses e pela forma peculiar de que se reveste a conjuga 
ção de alguns; por outro lado, pelos contrastes que, quanto ao seu 
uso, existem entre alguns tempos verbais ingleses e tempos verbais 
portugueses. Nos países em que o ensino do inglês já tem uma longa 
tradição - como é" o caso de Portugal - os professores e os metodõ-
logos jã localizaram zonas de dificuldade que têm criado problemas 
a muitas gerações de aprendentes. 0 past tense, o present perfect 
e o present simple são, frequentemente, confundidos pelos falantes 
portugueses devido, quase sempre, â interferência da LI. 

Vejamos, um apôs outro, os vários tipos de erros com verbos que fa 
zem parte do corpus. 

i) Falta de concordância entre o sujeito e o verbo 

Ê esta uma área em que os erros são, por vezes, surpreendentes. De 
facto, a flexão verbal inglesa é reduzida a um tão pequeno numero 
de formas na quase totalidade dos verbos, que os problemas de con
cordância se restringem praticamente a um caso: a 3§ pessoa do sin 
guiar do presente do indicativo. Aparentemente, o esforço de apren 
dizagem requerido para a aprendizagem da concordância nessa pessoa, 
entre seis, é mínimo se comparado com o que e exigido por outras 
línguas, entre elas o português. A realidade, porem, apresenta-nos 
numerosos erros, o que contradiz frontalmente essa aparente faciU 
dade. Entre os aprendentes portugueses, tal como entre outros apren 
dentes de inglês, independentemente do nível de estudos a que se en 
contrem, ê frequente a omissão do s na 3§ pessoa do present tense. 

As razões que determinam esta realidade parecem transcender os do-
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mínios da didáctica. A facilidade com que, normalmente, os apren-
dentes principiantes encaram os verbos ingleses, ao verificarem a 
pouca variedade de formas, acaba por transformar-se em arreliadora 
dificuldade, que surpreende os próprios estudantes. A omissão do s 
poderá ser consequência de uma ultra-simplificação resultante da a-
plicação à única pessoa excepcional a forma que se aplica a todas 
as outras. Dulay et ai. apresentam o resultado de dois estudos vi
sando a ordem de aquisição de diversos itens gramaticais e a 3§ pes 
soa do singular ocupa o último lugar (cf. 1982:203 ss). 

Nada mais, nada menos que 51 dos 78 casos de erros de concordância 
registados, isto é, 65,4!, devem-se, precisamente, ã omissão do s 
na 3§ pessoa do presente. Esta elevada percentagem - devida, em al
guns casos, a factores estranhos ã conjugação verbal -confirmaque 
se trata de um tipo de erro extraordinariamente resistente. Ao mes_ 
mo tempo e um argumento que pode ser utilizado contra a doutrina 
dos promotores da abordagem natural do ensino das línguas, segundo 
os quais a exposição dos aprendentes ã língua usada em situações 
significativas ('comprehensible input') ë condição suficiente para 
a aquisição da L2. Se isso fosse verdade, os estudantes que comete 
ram estes erros não os teriam feito, uma vez que, ao longo de, pe
lo menos, nove anos, ouviram milhares de vezes e leram outras tan
tas a 3§ pessoa do singular correctamente empregada. Mas também é 
verdade que outros métodos de ensino terão também falhado, pois é 
legítimo supor-se que as mais variadas formas de correcção dos er
ros e ensino da forma em questão tenham sido usadas pelos professo 
res dos alunos envolvidos. 

Mas vejamos alguns dos erros: 

(1) - a) * I can't say that he want the reader to be a spy [11] 
b) * our conscience make us feel uncomfortable [14] 
c) * That English have a lot in common with other languages 

' [70] 
d) * when a man think about future [77] 
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Em (1-a), nem mesmo a presença da forma pronominal do sujeito, a 
preceder imediatamente o verbo - uma circunstância que, segundo as 
teorias behavioristas, deveria ser suficiente para provocar a asso 
ciaçao correcta das formas linguísticas -, nem isso foi condição su 
ficiente para que o erro não ocorresse. Os restantes exemplos são 
igualmente típicos, dispensando comentários. Mas (1-c), pela cir
cunstância de o verbo afectado ser o verbo to have, surpreende mais 
que os outros. De facto, este verbo surge, nos programas mais co
mummente usados, nas primeiras fases da aprendizagem e é alvo de a-
tenção especial pela circunstância de a 3ã pessoa do singular, do 
presente, ser de algum modo irregular, i.e. a sua formação não re
sulta do simples acrescentamento de um s ã forma do infinito. Nes
tas condições, a forma em causa deveria há muito estar devidamente 
dominada pelos estudantes e ser por eles aplicada quando as situa
ções a requeressem. A deficiência dos estudantes, todavia, não es
tá ligada â produção da forma propriamente dita, mas â correcta ar 
ticulação desta com o sujeito. 

Não havendo factores interlinguais que justifiquem a ocorrência tão 
elevada deste erro, a conclusão lógica a tirar-se e a de que se tra 
ta de uma dificuldade intrínseca da língua inglesa, o que é" compro 
vado pelas dificuldades sentidas por aprendentes que têm línguas ma 
ternas diferentes do português (cf. Dulay et ai.: id.). 

Para melhor se documentar a confusão que caracteriza este tipo de 
erro, vejamos alguns outros exemplos de interesse: 

(2) - a) * Smiley talks to Guillan, and tell him [23] 
b) * he looks around and see the whole world [37] 
c) * The book doesn't offer us...but invite us to think [84] 

A primeira conclusão que se poderá extrair da observação destes er 
ros ê que os autores destas frases são capazes de fazer a concor
dância. Todavia, fazem-na apenas em relação ao verbo da oração prin 
cipal, esquecendo-se de a fazer nas orações coordenadas. Isto ê, a 
competência exibida no início de uma frase parece que se interrom-
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pe a partir de certo momento. A isto não será estranho - pelo me
nos em relação aos casos citados - o afastamento maior do segundo 
verbo em relação ao sujeito e o facto de se dispensar a repetição 
do mesmo sujeito na oração coordenada. Assim, poder-se-ã concluir 
que a proximidade do sujeito ê" uma condição importante para que os 
aprendentes cumpram correctamente as regras da concordância, embo
ra isso não seja condição suficiente como o demonstram os erros de 
d). 
Os erros em (2) parecem de recuperação fácil, tendo-se em conta que 
tudo quanto os alunos precisam de conseguir ê a manutenção, ao lon 
go de enunciados mais ou menos extensos, a capacidade revelada na 
primeira oração que produzem. Na perspectiva didáctica, o que have 
rã a fazer e promover a exercitação em sequências de orações do ti 
po daquelas que (2) exemplifica para que os aprendentes se habituem 
a continuar a atenção que dispensam apenas em relação ao verbo da 
oração principal. 

Alguns dos erros que fazem parte da lista de erros de concordância 
não figuram nela por 'direito próprio'. Na realidade, o facto de a 
forma verbal não se encontrar correcta não deriva da incompetência 
dos alunos em relação aos mecanismos da concordância, mas do incor 
recto julgamento do número gramatical dos nominais que desempenham 
a função de sujeito. A causa do erro ê, pois, profunda, mas é a su 
perfície, isto ê, através da forma verbal que o reflecte, que o er
ro é identificado, É esta razão que justifica a inclusão de erros 
como os que se seguem na lista da falta de concordância. 

(3) - a) * The United States are the symbol of power [80] 
b) * when he is talking it is just like people was following 

himself [17] 

c) * but people rarely uses this intelligence [40] 

A atribuição da referenda plural a united States traduziu - se no 
uso de are em (3-a). 0 contrário aconteceu em relação a (3b) e (3c), 
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cujos sujeitos são de referência plural (people,63 uma vez mais), 
mas a que os estudantes atribuíram a referência singular. Nos três 
casos é visível a transferência da LI. Note-se que, em (3-c), a es 
tudante empregou o s da 3§ pessoa, o que revela a sua capacidade pa 
ra o fazer. Se o não soubesse, isto é, se cometesse um 'erro' -não 
se esqueça de que ela considerou people singular -, teria escrito 
a forma adequada. Invertendo o conceito de 'covert error' (erro en 
coberto) de Corder, pode dizer-se que casos como o de (3) são 'cover 
tly correct' (de correcção encoberta). 

Um género de erro diferente que convém salientar é o que ocorreu 
com there to be. 0 verbo português que lhe corresponde, i.e. haver> 
só se usa no singular** (e.g. Hã muito melão este ano/Há muitas pes 
soas presentes). Isto deve estar na origem dos erros do tipo seguin 
te: 

(4) - a) * there is still others [37] 
b) * there was anthagonic reactions [77] 

Trata-se, portanto, de erros de natureza interlingual que apontam 
para a conveniência de there to be merecer cuidados especiais quan 
do ensinado a falantes de português. Porém ocorreu um erro com es
ta forma cuja interpretação tem de ser diferente: 

(5) - * There is a lot of things I want to buy [2] 

A presença do artigo indefinido a levou a autora do erro a conside 
raro que se seguia como singular, o que se verificaria apenas se a 
a lot of se seguisse um nominal massivo (e.g. There is a lot of ti 
me). Como things é um contãvel no plural, o verbo teria de estar i-
gualmente no plural.65 
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QUADRO XLVII 
(Concordância sujeito-verbo) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Com there to be 
3§ pes. sing do presente 
Suj. plur/verbo singular 
Suj. sing/verbo plural 

6 
51 
17 
4 

7,7 
65,4 
21,8 
5,1 

6 

12 
2 

30,0 

60,0 
10,0 

TOTAIS 78 100,0 20 100,0 

Percentagem tota] . de interferênc :ia 25,6 

Gostaria ainda de chamar a atenção para uma outra modal idade de er
ros de concordância cuias causas podem vir da língua materna. Veja 
mos dois exemplos: 

(6) - a) * At this time children was a symbol ... [15] 
b) * Another important problem were the people who died [82] 

Em ambos estes casos a concordância faz-se, cataforicamente, com o 
complemento do sujeito em vez de se fazer em relação a este. Em 
(6-b) regista-se algo de curioso. Em primeiro lugar há que verifi
car que o autor do erro, ao contrário da tendência que este estudo 
tem repetidamente salientado, considerou people plural. Mas este 
correcto tratamento não chegou para evitar um erro que seria evita 
do no caso de o referido tratamento ter sido incorrecto.66 

ii) Futuro 

Apenas quatro erros foram registados em relação a este tempo ver
bal, o que parece demonstrar que ele não constitui dificuldade pa
ra os aprendentes portugueses, pelo menos àqueles que se encontram 
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a um nível avançado. De entre os quatro erros apenas um denuncia 
clara contravenção das regras e pode ser considerado mais um exem
plo de erro induzido: 

(7) - * When you want to rest in your garden they shall protect 
you [64] 

0 contacto com formas do género de "You shall get the money as soon 
as I get it" a par de outras como "When will you be in London 
again?",67 reforçado pelas circunstâncias de no inglês de alguns 
países, nomeadamente no dos Estados Unidos, a propósito das primei 
ras pessoas, funcionarem em alternativa shall e will, faz com que 
os aprendentes generalizem esta alternativa a todas as circunstân
cias. Algo de muito semelhante se passa com would, comoveremos mais 
adiante (ver p. 397). 

Os restantes erros são mais de ordem estilística, fundamentalmente 
uma consequência da desatenção muito frequente em relação ã correc 
ta sequência dos tempos verbais: 

(8) - * if we ask someone ..., he would answer [8] 

iii) Imperativo 

Também no imperativo se registou um numero insignificante de erros : 
dois apenas. Tal deve-se, certamente, â grande correspondência que 
existe nas duas línguas. De qualquer modo, é bastante intrigante o 
exemplo seguinte: 

(9) - * Not to think of such a hypothesis! [59] 

A aluna queria, talvez, traduzir para a L2 "Nem pensar em tal hipo 
tese!" e a melhor forma que conseguiu para o fazer foi a apresen
tada. 
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iv) Formas -ing (particípio presente e gerúndio) 

Os 28 erros que preenchem esta secção revestem-se de característi
cas que os distinguem uns dos outros no que diz respeito âs causas 
que os determinaram. Alguns são daqueles erros a que se poderá cha 
mar concomitantes, isto é", o desrespeito por uma regra implica uma 
segunda contravenção. Vejamos alguns exemplos: 

(10) - a) * is the possibility to interfere with the genes [16] 
b) * A language student takes interest to study [53] 
c) * English is suitable to communicate [66] 

Nos dois primeiros exemplos, os nomes possibility e interest reque 
riam, respectivamente, as preposições of e in; no terceiro exemplo, 
o adjectivo suitable requeria a preposição for. Ê minha convicção 
de que, se os alunos que cometeram os erros se tivessem apercebido 
da necessidade do emprego das preposições referidas e as tivessem 
usado, os erros citados não teriam sido cometidos. Da leitura das 
fontes do corpus pode extrair-se a conclusão de que, salvo algumas 
excepções que serão a seguir especificadas, os alunos deste nível 
de aprendizagem observam, de uma maneira geral, a regra que deter
mina que a forma verbal seguinte a uma preposição seja uma forma 
-ing. 

No conjunto das fontes, não encontrei nenhum exemplo daquilo que 
são erros frequentes nos níveis mais elementares da aprendizagem, 
e.g. *the reason for to work ou * interest in to travel. Na fase em 
que os erros deste tipo são cometidos, é evidente que os aprenden-
tes estão conscientes da necessidade de emprego das preposições — 
uma necessidade que pode derivar da transferência da língua mater
na — , mas mantêm o infinito na sua forma integral. 0 passo que se 
segue ê aquele em que a sequência de preposição + to começa a soar 
como anormal e, de acordo com isso, dá-se a supressão de um dos e-
lementos dessa sequência. Como consequência é* produzido um novo ti 
po de erro que também tem representação no corpus do presente tra-
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balho. Eis alguns exemplos: 

(11) - a) * incapable of love and respect themselves [50a e 50b] 
b) * concerned in put things on their right place [72] 
c) * was to save mankind from vanished from earth [82a] 

Nos dois primeiros casos a simples supressão da partícula to do in 
finito parece ter respondido satisfatoriamente ao pressentimento de 
incorrecção que decorreria da sua manutenção. Mas em (11-c) o estu 
dante deve ter-se apercebido de que isso não era suficiente. Daí 
que tenha também modificado a forma verbal, mas não de maneira ade 
quada. 

Este último erro apresenta-se como uma prova de que, muitas vezes, 
os aprendentes carecem de algo mais que a simples exposição às for
mas correctas. Um breve esclarecimento das suas dúvidas - claramen 
te patentes no erro cometido - poderá ser um investimento muito ren 
tãvel para a futura produção. 

Ha ainda uma terceira categoria de erros em que as formas -ing fo
ram substituídas pelo infinito por manifesta ignorância, da parte 
dos alunos, de alguns casos especiais da língua inglesa: 

(12) - a) * In spite of being used to read this kind of stories[6] 
b) * Maybe I would consider to have a tennis-court [25a] 
c) * I don't enjoy to talk [57a] 

Não há outra solução para a eliminação destes erros que não seja a 
frequente exposição e exercitação das formas envolvidas, dado esca 
parem ao âmbito de regras abrangentes que pudessem ser compreendi
das e aplicadas pelos alunos. 

Na quase totalidade dos erros foi o particípio presente a forma não 
usada. Há dois casos, porém, em que a falta se registou em relação 
ao gerúndio: 

(13) - a) * To read [83a] 
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b) and to listen to music are ray best hobbies [83b] 

Nestes dois casos é evidente que o aluno se deixou guiar pela for
ma de infinito que usaria no português correspondente, não se aper 
cebendo de que o gerúndio ou nome verbal (Girard 1978:131) deveria 
ser empregado. 

Um facto a salientar em relação a estes erros ê* a elevada percenta 
gem de transferência da LI: 53,6% 

QUADRO XLVIII 

(Não emprego das formas -: Lng) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. 0 
0 

Particípio presente 
Gerúndio 

26 
2 

92,9 
7,1 

13 
2 

86,7 
13,3 

TOTAIS 28 100,0 15 100,0 

Percentagem tota] . de interferênc :ia 53,6 

v) Infinito 

Como acontece em relação a muitos dos tempos verbais, os erros co
metidos em relação ao infinito caracterizam-se pela diversidade da 
sua natureza. O maior número de desvios registados deu-se precisa
mente no sentido inverso do que foi tratado na alínea anterior, i. 
e. as formas -ing foram usadas no lugar do infinito, o que não dei 
xa de constituir um aspecto curioso. Vejamos alguns exemplos: 

(14) - a) * and helped Smiley telling where the mole ... had...[6] 

b) * the first thing I did was running as fast as I could[21] 
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Estes erros parecem não dever-se totalmente ao acaso ou â pura igno 
rância de regras. Pelo contrário, podem vislumbrar-se consequências 
do ensino que foi seguido de aprendizagem incompleta. Em (15-a), por 
exemplo, não deve ser esquecido pelo analista de erros a presença 
do verbo heVg, que, especialmente no inglês americano,68 é seguido 
de infinito sem to. 0 contacto da aluna que escreveu a frase com a 
construção referida, tê-la-ã conduzido â omissão da partícula — o 
que constitui a parte adquirida através da exposição — , mas não 
permitiu que ela se apercebesse de que o infinito de tell deveria 
ser a forma a utilizar e não a do particípio presente. Muito seme
lhante foi o que aconteceu em (15-b), onde a presença de did tem 
implicações idênticas as de help, no exemplo anterior. Estes erros 
são de origem puramente intralingual, pois não hã quaisquer vestí
gios do português nas formas produzidas. 

Outros dos erros resultantes de emprego indevido do particípio pre 
sente no lugar do infinito são prova de que estava parcialmente cor 
recta a afirmação que fiz anteriormente sobre as probabilidades de 
os alunos empregarem as formas -ing desde que procedam ao emprego 
das preposições que as determinam e que, por seu turno, dependem de 
outras palavras (ver p. 369 as considerações a propósito de (10)). 
O que aconteceu, no caso agora abordado, é que se deu um emprego 
extemporâneo de preposições e, como consequência disso, o particí
pio presente foi utilizado em vez do infinito. 

Eis alguns exemplos: 

(15) - a) * he isn't completely able of forgetting [8] 
b) * or enough food for surviving [57] 

Tanto os desvios exemplificados em (14) como em (15) demonstram que 
algo se enraizou no espírito dos alunos a respeito dos mecanismos 
internos da L2, estando, porém, ainda a alguma distância das formas 
alvo. Trata-se de exemplos claros de interlinguagem, no sentido de 
algo que se coloca entre o ponto zero de partida e as formas cor
rectas, de chegada, da língua estrangeira. Em (15-a), é clara a 
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transferência de 'capaz de'; em (15-b), devido a uma situação de po 
lissemia divergente (para pode significar to e for, entre outras 
possibilidades), for surviving foi considerada a forma adequada pa 
ra traduzir o português para sobreviver. 

Outros tempos verbais foram também usados em vez do infinito: tan
to o simple past como o past participle. Algumas vezes foi possí
vel saber-se qual deles foi utilizado; outras vezes foi impossível 
dado haver a mesma forma para os dois tempos (por exemplo as formas 
em -eã). 

(16) - a) * and will make us woken up to reality [10] 
b) * Perhaps we might spoke of [50a] 
c) * that could happened [68] 

É difícil saber-se quais as razões que estão por detrás destas ano 
malias, mas não é de excluir a hipótese de a desatenção ter desem
penhado aqui um papel importante. De facto, desde o princípio des
ta analise, tem-se vindo a impor a conclusão de que os erros não a-
contecem por acaso: hã sempre qualquer princípio ou lógica que se 
apresenta ao espírito dos estudantes quando escrevem na língua es
trangeira. As únicas excepções serão os casos de distracção ou lap 
sos motivados por pressa, o que pode bem ter acontecido nos três 
exemplos acabados de citar. 

Hã ainda um erro que merece alguns comentários: 

(17) - * The mistery that exists in the book is the main reason 
that makes it difficult understand [11] 

Não hã dúvida de que o aluno se deixou impressionar pelo verbo make, 
ao qual se segue sempre um 'plain infinitive' quando dele depende 
um verbo. Terá sido com base nesta regra que o erro foi cometido, 
relacionando o referido verbo com understand em vez de o fazer em 
relação a difficult. Poderá isto ser tomado como exemplo de exage
rada vigilância sobre a produção ('over-monitoring1)? 
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QUADRO XLIX 

(Infinito) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. 0 
0 

Subst. pelo part, presente 
Subst. " p. passado /past tense 
Subst. por outros tempos 

15 
8 
2 

60,0 
32,0 
8,0 

— — 

TOTAIS 25 100,0 — — 

vi) Infinito sem 'to' ('plain infinitive') 

Apesar de se terem registado poucos erros (apenas 11) nesta area 
gramatical, a sua variada natureza e a contentração do maior núme
ro de contravenções ãs regras em tomo de certos verbos (e.g. 5 ca 
sos com o modal can e 4 casos com make) justificam algumas conside 
ções em pormenor. 

Can ê, com toda a certeza, o verbo modal que mais cedo é introduzi_ 
do nos cursos de inglês e, para alem das características peculia
res comuns a outros verbos do mesmo grupo, um dos aspectos mais in 
sistentemente salientados a seu respeito ê o de implicar o 'bare 
infinitive'. Correspondentemente, é vulgar que os testes (de exame 
ou a nível de sala de aula) incluam a exigência do uso do verbo em 
causa em situações de infinito sem 'to'. Por isso se pode estranhar 
que os alunos da Faculdade ainda denunciem incompleto domínio de 
uma rubrica gramatical tão tratada e tão frequente em todas as si
tuações escritas e faladas. 

Vejamos dois exemplos: 

(18) - a) * We can to hope that ... [63] 
b) * Here children can not only observe the parents' work 

but also to work with them [15] 
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Â semelhança do que tenho alegado como justificação para alguns er
ros de outra natureza, também em (18-b) o distanciamento entre a 
forma errada e o. verbo modal que a condiciona pode ter estado na 
origem do desvio. Repare-se que, em relação ao outro infinito da 
frase, a aluna respeitou a regra, mas, quando chegou ao segundo,já 
tinha perdido de vista os condicionamentos impostos pelo modal can. 
Para (18-a) não se podem alegar as mesmas atenuantes, sendo absolu 
tamente legítimo concluir-se que a comissão do erro se deve a pura 
ignorância da regra. No entanto, noutro ponto da mesma prova, a a-
luna escreveu: "I can find not only cut words ...", demonstrando, 
assim, que é capaz de construir correctamente com o verbo auxiliar 
de modo em causa. 

Esta duplicidade de comportamento, isto é, a produção correcta e in 
correcta do mesmo aspecto linguístico quase ao mesmo tempo, levan
ta questões de muito interesse sob o ponto de vista didáctico. Por 
exemplo, poderá perguntar-se se as formas correctas da produção são 
consequência de aprendizagem automatizada. Mas, se a resposta for 
positiva, logo se levanta a dúvida, perante a forma errada, sobre 
a eficácia da automatização por deixar entrever que não actua de ma 
neira regular e permanente. De facto, a grande esperança do beha
viorismo é que a habituação âs formas correctas conduza â interna-
lização das regras que assegurem produção correcta em todas as cir 
cunstâncias. Se, por outro lado, admitirmos que a produção correc
ta é produto do emprego consciente das regras, a forma errada de 
(18-a) poderá pôr em questão a eficácia de tal sistema, dado que, 
tal como com a automatização, ele não ê garantia de funcionamento 
em todas as circunstâncias. Esta forma errada pode reflectir uma fa 
lha na monitorização permanente que o aluno tem de exercer em rela 
ção aquilo que escreve. 

Qualquer que tenha sido o modelo de aprendizagem seguido pela alu
na autora do primeiro dos dois erros, a mais legítima conclusão é 
a de que essa aprendizagem não tinha chegado ao seu termo quando o 
erro foi produzido. Além disso há sempre a possibilidade de a pro-
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dução alternada de formas correctas e formas erradas em relação ao 
mesmo item gramatical tenha resultado numa automatização de ambas 
as formas e, em consequência, a irregularidade dos alunos perpe-
tuar-se-á se não houver medidas correctivas eficazes que conduzam 
apenas a produção das formas correctas. Aliás o que parece faltar 
em relação a qualquer dos erros em (18) é uma pausa conscienciali
zados que transmita aos alunos a capacidade de julgarem, por si 
próprios, a correcção daquilo que escrevem ou vão escrever. Essa 
consciencialização torna-se absolutamente indispensável quando os 
alunos estão no final do seu curso. 

Já fiz, ao longo deste trabalho, várias referências àquilo que é 
tradicional fazer-se em Portugal em relação ao ensino do inglês pa 
ra tentar encontrar explicação para alguns dos erros que tenho vin 
do a analisar. Mais uma vez terei de recorrer ao conhecimento da 
nossa realidade para explicar o que aconteceu com outros erros en
volvendo o infinito sem 'to', É com os verbos modais que tal rubri 
ca é tratada pela primeira vez no curso, deixando-se para fases pos 
teriores os outros casos de 'plain infinitive'. Mas a frequente mu 
dança de professores e de livros de texto tira continuidade aos cur 
sos e faz com que os planos traçados pelo professor anterior não 
cheguem a ser concretizados. É assim que pode acontecer que alunos 
cheguem ao final dos seus cursos sem nunca terem sido esclarecidos 
ou sem nunca lhes ter sido ensinado que os infinitos dependentes de 
make também não levam 'to'. Os casos que se seguem parecem apontar 
nesse sentido: 

(19) - a) * that he only made people to think that was truth [6] 
b) * that makes people to play With their own life [83] 

Sendo make um verbo normal ('full verb'), a tendência lógica dos a-
prendentes ê tratá-lo do mesmo modo como tratam outros 'full verbs'. 
Se o ensino não chama a atenção dos alunos para as particularidades 
que caracterizam algumas das suas aplicações, só resta aos alunos 
aprenderem através do contexto directo com as formas que lhes vão 
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surgindo pelo caminho (via indutiva). Mas esta solução, como tenho 
sublinhado várias vezes e os erros que tenho analisado constante
mente demonstram, não parece ser a mais conveniente. Talvez o exem 
pio que se segue seja mais uma prova da justeza da afirmação acaba 
da de fazer. 

(20) - * Just now why not thinking to visit another planets [1] 

Nesta frase, superpovoada de anomalias, é possível detectarem-seos 
resultados do contacto com as formas da L2. 0 simples facto deaa-
luna não ter escrito *why not to think revela que a mesma está ha
bituada a ouvir que, a seguir a why not, o infinito não leva to. 
Mas, embora ouvir seja de extrema importância na aprendizagem de 
uma língua estrangeira, não é tudo. Em (20) detecta-se uma aprendi 
zagem apenas parcial, uma vez que thinking foi a forma encontrada 
pela aluna para responder a algo de especial que sentiu dever ocor 
rer depois de why not. 

QUADRO L 

(Infinito sem 'to') 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Com can 
Com make 
Com why not 
Com need 

5 
4 
1 
1 

45,5 
36,7 
9,1 
9,1 

— — 

TOTAIS 11 100,4 — — 

vi) Particípio passado 

Os erros detectados com esta forma verbal distribuem-se pela morfo 
logia e pela sintaxe. No primeiro caso ressalta o desconhecimento, 
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por parte dos alunos, cias formas de partieípio passado de alguns 
dos chamados verbos irregulares, como está patente nos exemplos se 
guintes: 

(21) - a) * ... has short sentences breaked by the conjunction "and" 
[40] 

b) * these problems are showed but is also showed how people 
... [77a e 77b] 

c) * Were shaked by new social background [14] 

Ê minha convicção de que estes erros documentam as mas consequên
cias de se terem posto de lado algumas das práticas dos métodos tra 
dicionais. Sem pretender dizer que tais métodos sejam os mais acon 
selháveis, há que reconhecer que algumas das suas práticas tinham 
efeitos benéficos. Por exemplo, a memorização dos tempos primiti
vos dos verbos irregulares e a sua revisão frequente, a medida que 
a sua ocorrência se verificava nos textos ou na conversação que ti
nha lugar nas aulas, eram meios que poderiam evitar os erros agora 
reproduzidos. A simplificação a que os alunos procedem pela atri
buição generalizada da conjugação regular revela que não tem sido 
prestada atenção devida a este aspecto da língua inglesa. A memori 
zação resultaria, ao fim e ao cabo, em economia do tempo escolar e 
pouparia aos alunos situações de erro como as que ficam registadas 
no meu corpus. Ao mesmo tempo elas são a prova das más consequên
cias do radicalismo de atitudes que periodicamente tem caracteriza 
do o ensino das línguas estrangeiras. Quando alguma coisa em deter 
minado método impede que se consigam bons resultados, o método é 
posto de lado integralmente, banindo-se de um sé golpe as coisas 
boas e as coisas más. "O meu aparador de relva está avariado, mas 
a minha máquina de barbear eléctrica não; por isso utilizarei a má
quina de barbear para cortar a relva". (Johnson 1982:107). 

Outros dos erros com o particípio passado colocam-se mais no plano 
sintáctico e poderão ser atribuídos a algum grau de interferência 
do português. 
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(22) - a) * shaking by a violent tremor [21b] 
b) * English has not a lot of grammar, comparing with German 

or Portuguese [70b] 

Estes erros não resultam da ignorância evidente das formas de par-
ticípio passado, mas de, segundo as estratégias dos estudantes,ins 
piradas na sua propria língua materna, o particípio presente lhes 
parecer mais adequado. 

Noutras frases os erros parecem dever ser considerados lapsos, co
mo acontece em: 

(23) - a) * Are triffids expect to bring chaos ...? [70b] 
b) * English may be regard as the most ... [79] 

Tratando-se de verbos regulares, ë muito natural que os estudantes 
procedessem à correcção imediata das faltas se lhes fosse chamada 
a atenção para eles. 

Num caso deve ter-se registado interferência do português: 

(24) - * I had so many interests that I began to be confuse [1] 

A proximidade gráfica, fonológica e semântica entre confusa e con
fuse contribuiu, com certeza, para o erro. A forma confused está 
mais distante, embora minimamente, da palavra portuguesa. 

Foi de 16 o numero total de erros registados com o particípio pas
sado e sô (24) foi considerado de interferência. 

vii) Past perfect 

Eis-nos perante um tipo de erros que a análise contrastiva seria in 
capaz de prever dado o grande paralelismo no emprego do past per
fect e do pretérito mais-que-perf eito do português. Se os alunos t.i 
vessem transferido da língua materna, a maioria das 26 frases reu
nidas neste grupo de erros teriam resultado correctas na L2. Compa 
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rem-se as frases numa e noutra das línguas: 

(25) - a) * I was in bed thinking that I have bought a lottery 
ticket [20] 
(Eu estava na cama a pensar que tinha comprado um bi
lhete da lotaria.70 ) 

b) * The day before I heard something in the radio [24] 
(No dia anterior eu tinha ouvido qualquer coisa na rá
dio) 70 

Por conseguinte, as causas da confusão que se detecta em relação ao 
emprego do past perfect (ele foi substituído tanto pelo simple past 
como pelo present perfect, como ainda pelo past participle11) de
vem ser procuradas, quer na propria L2 quer nas estratégias postas 
em acção pelos estudantes. £ evidente que o falante nativo de in
glês medianamente culto não produz erros do género dos que foram 
produzidos pelos nossos estudantes. Além disso as regras que deter 
minam o emprego do past perfect são bastante objectivas. Por isso, 
as dificuldades encontradas pelos aprendentes portugueses em rela
ção a este tempo verbal devem ser entendidas como consequência das 
dificuldades sentidas em relação a certos outros tempos, nomeada
mente o past tense, o presente tense e o present perfect. Por ou
tras palavras, a incapacidade dos alunos para empregarem apropria
damente estes três últimos tempos leva-os a que, de vez em quando, 
os usem em vez do past perfect. Aqui também, se a transferência do 
português actuasse, os erros não teriam ocorrido. Isto não quer di 
zer, porém, que todos os erros seriam evitados pelo decalque nas es 
truturas portuguesas. Ha casos em que existe claro contraste entre 
as duas línguas, como acontece no exemplo seguinte: 

(26) - * Since then George didn't look at him the same way [29] 
(Desde então George não olhava para ele da mesma manei 
ra) 

A presença de since, se a aluna estivesse devidamente consciência-
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lizada das implicações desta preposição, teria sido a indicação bas 
tante para o emprego de um perfect tense, É em relação a casos co
mo este que se justifica aquilo que no capítulo seguinte designa
rei por ensino contrastivo, isto é, um ensino que chame a atenção 
dos alunos para o contraste entre as duas línguas. 

QUADRO LI 

(Past perfect) 

TIPO DE ERRO N° de ocorr. % Interf. % 

Substituído pelo past tense 
" past participle 
" present perfect 

10 
1 
16 

37,0 
3,7 
59,3 

1 100,0 

TOTAIS 27 100,0 1 100,0 

Percentagem tots il de interférer icia 3,8 

viii) Simple past 

fi natural que alguns dos erros assinalados em relação a este tempo 
verbal não correspondam ao desconhecimento das formas correctas por 
parte dos seus autores. Trata-se, pelo menos em alguns casos, de fa 
lhas na sequência dos tempos utilizados numa mesma frase ou numa 
sucessão de frases. Isto, como jã acentuei noutras oportunidades, 
ë frequente, tanto na produção na L2 como na propria língua mater
na. No entanto, torna-se muito difícil, na maioria dos casos, dis-
tinguir-se quando os estudantes empregaram o simple present tense, 
por exemplo, pensando no presente, de quando o empregaram tendo em 
mente um tempo passado. Mas também ha alguns exemplos que não dei
xam qualquer margem para dúvidas, concluindo-se que houve, de fac
to, erro: 
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(27) - a) * Till this happens, I hadn't thought that ... [21b] 
b) * he gave him cigarettes ... and Karl keep it [23] 
c) * This dependency make him feel bad when he was retired 

[29a] 

Ê muito pouco provável que a oscilação de tempos testemunhada nes
tas frases corresponda a idêntica oscilação no pensamento dos seus 
autores. E é também pouco provável que estes desconheçam as formas 
de simple past dos verbos envolvidos. Não ha dúvida, porém, de que 
um qualquer fenómeno - de natureza psicológica, provavelmente - se 
entrepÔs entre o curso do pensamento - elaborado, talvez, na língua 
materna - e a expressão na língua estrangeira, impedindo que esta 
expressão saísse conforme com. as regras.72 Poderá a persistência 
desse fenómeno radicar numa falta de hábitos de expressão escrita 
cuidada e, nesse caso, o sistema de ensino, nas diversas fases por 
que os alunos passaram até atingirem a Faculdade, bem como nesta, 
terá alguma responsabilidade neste tipo de insucesso. 

Salientei, ao abordar os erros de falta de concordância entre su
jeito e verbo, que, muitas vezes, a concordância se fazia correcta 
mente com o primeiro verbo, mas falhava quando a ele se seguia ou
tro numa oração coordenada (ver p. 364). Também aqui se regista um 
fenómeno semelhante, pois são vários os exemplos em que o primeiro 
de dois verbos, numa mesma frase, se encontra correctamente no sim 
pie past, mas o segundo regressa ao simple present ou â forma de in 
finito, que tomam, dessa maneira, o,estatuto de formas neutras, in 
cumbidas do preenchimento de lacunas deixadas por outros tempos não 
cumpridos. (27-b) é um desses casos, podendo-se-lhe juntar mais al
guns outros que se caracterizam precisamente pela mesma falta de 
coerência: 

(28) - a) * They got there and catch Gerald [6] 
b) * he blamed the act itself and not the man that does it 

[29d] 

Esta quebra de sequência no tratamento dos verbos constitui um in-
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teressante desafio â didáctica do inglês. Pelos vistos, o problema 
não se restringe aos aprendentes portugueses. DuSkovã constatou que 
também os alunos checos revelam a tendência para s u b s t i t u i r e m o 
simple past pelo simple present, fazendo a propósito as seguintes 
considerações: 

"Este e r r o não pode s e r causado pe l a i n t e r f e r ê n 
c i a do checo , em que se usa o ' p a s t t e n s e ' e em 
que é gera lmente f e i t a a d i s t i n ç ã o e n t r e o p r e 
s e n t e , o passado e o f u t u r o . Este e r r o pode se r 
d e s c r i t o como um e r r o de e x e c u ç ã o ( ' p e r f o r m a n c e ' ) , 
um ve rdade i ro l a p s o , semelhante â omissão da t e r 
minação do p l u r a l . Talvez o ' p r e s e n t t e n s e ' , a s 
sim como o s i n g u l a r , que os aprenden tes i n t e r n a 
l izam em p r ime i ro lugar,^ es te jam impressos na 
sua mente como formas b á s i c a s a que e l e s r e c o r 
rem para s u b s t i t u i ç ã o de o u t r a s formas ainda não 
adequadamente a p r e n d i d a s " (p . 2 4 ) . 

Esta interpretação pode, evidentemente, corresponder â realidade. 
Mas no nosso caso, dado o facto de a concordância com a 3§ pessoa 
do singular não se ter feito em vários casos, parece mais provável 
que os aprendentes recorram ã forma do infinito, como uma formaneu 
tra e sem marcas que lhes surge ã mente como uma entrada de dicio
nário. 0 esforço feito para encontrar o léxico apropriado desvia a 
atenção dos alunos em relação a forma flexionada que o contexto pos 
sa exigir. 

Outro tempo verbal que foi usado enfvez do simple past foi o pre
sent perfect, não sendo fácil descobrirem-se as razões desta subs
t i tuição, especialmente porque este ultimo tempo é daqueles que os 
aprendentes portugueses usam com grande dificuldade. 0 que seria de 
esperar era que ele fosse evitado em vez de ser usado em excesso. 
Certamente que a confusão reinante no espíri to dos alunos quanto ã 
complexidade dos tempos verbais pode ser parte da explicação, mas 
não pode explicar tudo. £ de admitir, por exemplo, que o estudo si 
multáneo ou anterior de outras línguas estrangeiras, como o francês 
e o alemão, se refl icta em alguns dos erros reunidos nesta secção. 
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De facto, tanto o passé composé como o Perfekt seriam formas cor
rectas para a versão, em francês e alemão, das frases apresentadas 
em (29). 0 pretérito perfeito composto português, pelo seu carác
ter marcadamente iterativo, seria uma forma absolutamente inadequa 
da. 

(29) - a) * When I have chosen this book [77a] 
(Quand j'ai choisi ce livre/Als ich dieses Buchgewahlt 
habe/ * Quando eu tenho escolhido este livro) 

b) * J. Wyndham has finished his book with a feeling of hope 
[26a] 

(J.Wyndham a fini son livre avec une sensation d'espé
rance/ J.Wyndham hat sein Buch mit einem Hoffnungs-
gefuhl geendet/ * J.Wyndham tem acabado ao seu livro 
com uma sensação de esperança) 

Afastada a hipótese de transferência da LI, o que parece ressaltar 
com evidência da comparação acabada de fazer, ficam abertas as hi
póteses de a) interferência de uma ou das duas línguas estrangei
ras referidas e de b) confusão intralingual que caracteriza a fase 
de interlinguagem em que os alunos ainda se encontram, É, no entan 
to, muito difícil, sem qualquer investigação dirigida neste preci
so sentido, chegar-se a qualquer conclusão sobre qual das hipóte
ses ê aplicável aos casos vertentes. 

Como aconteceu, com o particípio passado, também em relação ao past 
tense houve a produção de formas em -ed em vez das formas irregula 
res dos verbos respectivos. Alguns dos erros são verdadeiramente 
surpreendentes por ocorrerem com verbos de uso muito frequente e 
que, por isso, deveriam ter-se tornado de tal modo familares aos au 
tores dos erros que apenas as formas correctas deveriam ser produ
zidas. Mas isso não aconteceu, como o demonstram alguns exemplos 
flagrantes: 

(30) - a) * I leaved money to charities [1] 
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b) * who always choosed a first row place [39] 
c) * if the author speaked in his own language [69] 

A regra que diz que "os significados hipotéticos do futuro ou do 
passado são expressos por would/should (ou outro modal no 'past ten 
se') mais o infinito na oração principal (condicionada) epelo past 
tense na oração subordinada" (Quirk et ai. 1976:747) foi algumas ve 
zes violada: 

(31) - ai * but if I would win a lot of money I would try to live 
... [20] 

b) * I wouldn't be surprised if this would happen [76] 

Estes erros acontecem porque os estudantes não encaram as duas for 
mas verbais numa perspectiva conjunta e resolvem - provavelmente, 
traduzindo do português - cada um dos verbos, independentemente, 
Trata-se, como ê fácil de ver, de mais um aspecto da língua ingle
sa que poderá encontrar solução através de um ensino conscienciali 
zador. 

QUADRO LII 
(Simple past) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Subst. p/ present perfect • 
" " simple present 
" " past continuous 
" " past participle 

Sequência em orações condicionais 
Terminação - em verbos irregu

lares 
Outros 

18 
20 
1 
1 
4 

13 
3 

30,0 
33,3 
1,7 
1,7 
6,7 

21,7 
5,0 

— — 

TOTAIS 60 100,1 — — 
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ix) Present perfect 

A propósito de "I 've seen him yesterday", escrito por uma sua alu
na alemã, Ockenden estrevia em 1967: 

' "Rena ta , não o b s t a n t e a sua e x c e l e n t e p ronúnc ia , 
a inda não captou um aspec to impor tante do empre 
go do ' p r e s e n t p e r f e c t ' . 0 a spec to de tempo inã 
cabado d e s t e tempo verba l e , provavelmente , a-
quele que o e s tudan te tem mais d i f i c u l d a d e em en 
t ender e , e spec i a lmen te , os e s t u d a n t e s europeus , 
dev ido , presumivelmente , à i n t e r f e r ê n c i a das suas 
p r ó p r i a s l í n g u a s , com f requênc ia acham d i f í c i l 
dominar as d i f e r e n ç a s de a p l i c a ç ã o e n t r e o ' p r e 
sent p e r f e c t ' e o ' s imple p a s t ' em i n g l ê s " , (p . 

Não há dúvida nenhuma que Ockenden tem razão ao salientar as d i f i 
culdades que refere. Como vimos em ix), foram vários os casos em 
que o present perfect foi usado em vez do simple past, o que demons 
tra bem não so a incapacidade dos alunos portugueses quanto ao cor 
recto emprego do último, mas também a incapacidade de evitarem o 
uso indiscriminado que fazem do primeiro. 

Na presente secção vamos analisar os casos em que o present perfect 
foi substituído por outros tempos verbais, sendo de realçar, desde 
ja , o facto de uma boa parte dos desvios se poder atribuir â trans 
ferência da língua materna, na linha daquilo que o autor acabado de 
c i tar avança como hipótese. 

Foram vários os tempos usados. Eis alguns casos com o simple pre
sent: 

(32) - a) * Espionage exists since the beginning of the wars [8] 
(A espionagem existe desde o começo das guerras) 

b) * a conversation between two men who know each other for 
a long time [29] 
(uma conversa entre dois homens que se conhecem há mui 
to tempo) ~ 
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c) * since 7" a long time family has a certain kind of ... 
[69] 

((Desde) há muito (tempo) que a família tem uma certa 
espécie de ...) 

\ 
Como a tradução demonstra, o emprego do presente do indicativo é 
plenamente aceitável na LI, embora o aspecto iterativo que as fra
ses indubitavelmente contêm pudesse ser mais apropriadamente veicu 
lado pelo pretérito perfeito composto, especialmente em (32-a), i. 
e. "A espionagem tem existido desde ...". Em português, o aspecto 
não é expresso exclusivamente pelo verbo, assentando, frequentemen 
te, em outros elementos das frases, nomeadamente nos advérbios. Em 
inglês, porém, é ao verbo que cabe essa função e, por isso, as for 
mas verbais têm um carácter mais rígido do que em português. Os er
ros dos alunos resultam, por conseguinte, da transferência para a 
L2 dos processos da língua materna que lhes são mais familiares. 

Em outros dos erros, que consistem no emprego errado do simple past, 
também é visível a transferência do português: 

(33) - a) * old people were already young [36c] 
(os velhos já foram novos) 

b) * Since his death ... the freedom went on firmly [40] 
(Desde a sua morte...a liberdade continuou firmemente) 

c) * as time goes on life is loosing its beauty or the beauty 
I imagined it had and 1 became a pessimistic person [57] 
(... e eu tornei-me/tenho-me tornado uma pessoa pessi
mista) 

Em termos simples, dir-se-ã que o erro em (33-a) é consequência da 
desatenção da aluna em relação ao advérbio already que, no contex
to em que foi empregado, requeria o present perfect. Mas isso se
ria apenas a aplicação de uma estratégia que o ensino procura trans 
mitir aos aprendentes, sem grandes preocupações com o verdadeiro 
'sentir' da língua em estudo. Os alunos deste nível de aprendizagem 
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já deveriam ser sensíveis ao aspecto de tempo inacabado, presente 
nas consequências da realidade expressa pelo verbo to be, i.e. os 
velhos já" foram novos, mas deixaram de o ser a certa altura do pas
sado, continuando, no presente, nas mesmas condições. Por isso o 
present perfect deveria ter sido usado. 

Naturalmente que a análise do aspecto acima feita não tem necessa
riamente de se processar perante oa alunos da forma que lhe dei. 
Particularmente, nas fases mais elementares da aprendizagem. Mas o 
que se espera é que, com a continuação dos contactos com a língua 
estrangeira a sensibilidade dos alunos seja orientada no sentido de 
estes se aperceberem das pequenas tonalidades que obrigam ao empre 
go de certas formas. Enquanto tal não se atinge, os professores dão 
pontos de referência mais acessíveis (e.g. a associação entre al
ready e outros advérbios de frequência com os perfect tenses). Oer 
ro teria sido evitado se a aluna que escreveu (33-a) tivesse apli
cado esta estratégia elementar, este auxiliar de memoria. 

Os dois outros erros e a sua comparação com as versões portuguesas 
evidenciam que também o pretérito perfeito simples do português po
de corresponder ao 'present perfect' inglês e servir de alternati
va ao pretérito perfeito composto. Esta circunstância so facilita
rá a produção dos alunos quando a sua opção na língua materna sefi 
zer a favor da forma mais próxima da L2, i.e. quando o pretérito 
perfeito composto for escolhido. 

Também o past perfect foi algumas vezes usado em vez do present per 
fect. É natural que, ao fazê-lo os alunos tenham sido vítimas de 
confusão auditiva, dada a proximidade sonora entre os dois tempos. 
Podem também ter posto em prática, embora de maneira inadequada, a 
associação entre os advérbios de tempo indeterminado e um 'perfect 
tense'. Nesta medida, os dois erros seguintes poderão atribuir-se 
às consequências da aprendizagem (incompleta). 

(34) - a) * Skying is a sport I hadn't yet practised [8a] 
b) * old people were already young and had already worked 

[36d] 
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Pode ter sido a ocorrência de yet e already que, de acordo com a 
associação há pouco referida, motivaram o emprego do past perfect, 

como consequência de certo automatismo porventura adquirido pelos 
estudantes. Como salientei, na linguagem oral, a diferença fónica 
é pouco perceptível, mas, no acto de escreverem, essa diferença tem 
que ser marcada, o que, parece, os alunos não estão devidamente pre 
parados para fazer. Talvez, também aqui, se faça sentir a falta do 
tal ensino consciencializador de que tão insistentemente tenho fa
lado. 
Ha ainda alguns casos que têm de ser referidos, mas que se revestem 
de pouca gravidade. É que, pelas indicações fornecidas pelas for
mas do verbo auxiliar empregadas pelos alunos, ha garantias de es
tes terem escolhido o tempo verbal correcto. 0 erro verifica-se, 
mas é em relação ao particípio passado, que foi substituído pelo in 
finito ou outra forma, provavelmente, por desatenção. No entanto, 
também é possível ver-se em tais erros a incompleta mecanização dos 
processos da conjugação verbal. 

(35) - a) * I have already assist [36a] 
b) * When I have chose this book [77a] 

Mais uma vez parece que a forma 'neutra' do infinito parece exer
cer uma certa atracção, em (35-a) ; o emprego da forma dopas* tense 
em vez de particípio passado em (35-b) deve ter origem na ignorân
cia dos tempos primitivos do verbo em causa. 

QUADRO LUI 
(Present perfect) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Subst. p/ simple past 
" " past perfect 
"̂  " simple present 

Ausência do morfema do part.pass. 
Outro 

17 
5 
10 
5 
1 

44,7 
13,2 
26,3 
13,2 
2,6 

13 

9 

59,1 

40,9 

TOTAIS 38 100,0 22 100,0 
Percentagem tots il de interférer icia 57,9 
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x) Simple present 

Ao número relativamente elevado de erros registados com os tempos 
verbais não corresponde sempre uma causa forte que os determine e 
que permita uma explicação clara. Afora os casos de interferência 
que tenho apontado no decurso da análise feita a erros de outros 
tempos, pouco mais se pode dizer sobre esta complexa espécie de des 
vios. Como diz Mukattash a propósito de erros semelhantes detecta
dos na produção dos seus alunos jordanos, "não se pode adiantar ne
nhuma explicação satisfatória" (1977:107). 

É isso, precisamente, o que se sente em relação aos erros por fal
ta de emprego do simple present. Vejamos alguns exemplos: 

(36) - a) * and a teacher I will be even if I shall have a lot of 
money [25] 

b) * I don't want to be interrupt when I will telephone to 
my friend [75] 

Nas orações subordinadas destas duas frases o verbo aparece no 'fu 
turo'75 como resultado de ser o futuro do conjuntivo a forma empre 
gada nas orações correspondentes em português, i.e. tiver, na pri
meira e telefonar, na segunda. Talvez tenha tido aqui alguma influ 
ência a estratégia de ensino, bastante frequente em Portugal, se
gundo a qual as formas de conjuntivo, não existentes em inglês, de
vem ser substituídas pelas formas de indicativo. Por outras pala
vras, o presente do conjuntivo é representado pelo presente do in
dicativo, o futuro do conjuntivo pelo futuro do indicativo, o im
perfeito do conjuntivo pelo past tense. 

Em (36-a) ocorreu algo de muito semelhante ao que foi salientado, 
a propósito do simple past, com referência aos erros de (31) (ver 
p. 385), em que este tempo foi substituído por uma forma com would 
em orações subordinadas. 

Dois casos foram atribuídos â transferência do português: 
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(37) - a) * And the capacity of imagination, although being dif
ficult for the reader ... [9] 

b) * divorce becomes a daily reality [66] 

0 emprego do partieípio presente no primeiro exemplo corresponde a 
uma das formas portuguesas possíveis que a sua autora, obviamente, 
transpôs para a L2: "... embora sendo difícil para o leitor...". 

Em (37-b) a aluna deveria ter usado a forma progressiva, mas não o 
fez porque o presente do indicativo, em português, também serve pa
ra exprimir o aspecto progressivo. 

Casos houve em que os alunos empregaram formas progressivas sem 
qualquer justificação aparente: 

(38) - a) * People are no longer caring about the others [33] 
b) * and now we are knowing the emphasis of notions, func

tions and so on [69b] 

No segundo exemplo, pode ter acontecido que a presença do advérbio 
now - frequentemente associado âs formas progressivas dos tempos 
verbais - tenha, por automatismo, i.e. subconscientemente, exerci
do alguma influência no momento da produção. Mas há outros casos em 
que a produção subconsciente não poderá nunca ter tido lugar visto 
os erros se terem verificado na parte do teste chamada de 'error 
analysis', na qual os estudantes deveriam corrigir frases intencio 
nalmente erradas que lhes eram apresentadas. Nesta modalidade dee -
xercício os alunos tinham que analisar cuidadosamente as frases da
das e, recorrendo aos seus próprios conhecimentos, corrigir as par 
tes erradas. Por isso a desatenção seria aqui totalmente injustifi 
cada. Todavia, os erros de (39) ilustram de forma clara como os es 
tudantes oscilam em relação aos aspectos gramaticais envolvidos: 

(39) - a) * it is quite different from the place I came from [63] 
b) * it's quite different from the place I'm coming from 
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A forma requerida ë completamente diferente das formas portuguesas 
que lhe possam corresponder (e.g. de onde sou (natural)/ da minha 
naturalidade/da minha nacionalidade/da minha proveniência), pelo 
que não se pode esperar que os aprendentes a produzam espontanea
mente como parte criativa da aplicação de conhecimentos anterior
mente adquiridos. Ê uma forma que tem de ser ensinada explicitamen 
te. Embora seja de crer que os estudantes tenham tido repetidos con 
tactos com 'the place I come from', esse contacto não foi garantia 
definitiva de aquisição. Dos 22 alunos chamados a intervir em rela 
ção à expressão referida, 14, isto é, 63,6°s, não conseguiram encon 
trar a solução correcta. E e de crer que a apresentação de tal pro 
blema no ponto de exame correspondeu a quaisquer atenções especiais 
que os professores lhe dedicaram durante o período de ensino. Mes
mo isso parece não ter sido bastante para que a aprendizagem se ti 
vesse completado.76 

Alguns dos restantes erros são deveras intrigantes e surpreendem 
por ocorrerem a este nível de aprendizagem: 

(40) - a) * The main point is to know in which ways does scientific 
research be done [64d] 

b) * implies that someone doesn't be selfish [37b] 

c) * a selfish person is a person, who is interested only in 
himself and desires everything others do love [37a] 

O primeiro dos exemplos presta-se a alguns aspectos interessantes 
de analise. Nota-se, em primeiro lugar, que o aluno foi influencia 
do pelo verbo know e pelo caracter de interrogativa que ele empres 
ta ã segunda das orações da frase. Por isso recorreu ao operador 
does, pretendendo com ele assegurar a forma de pergunta. Ao fazê-
-lo revelou não ser ainda capaz de dominar a construção da interro 
gativa indirecta. Em segundo lugar, hã a considerar o facto estra
nho de constuir a interrogativa de be com o mesmo operador. 

Na essência, não ê diferente o que aconteceu em (40-b) com a nega-
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tiva de be feita com recurso a does. Aqui poderá ter havido, simul 
taneamente, uma falsa generalização e alguma transferência do por
tuguês : 

Não sejas egoísta! 
Don't be selfish ! 

... que não seja egoísta. 

...*that someone doesn't be selfish. 

A circunstância de a negativa do imperativo ser construída com o o-
perador do pode ter levado a aluna a habituar-se â associação en
tre be e esse operador e a usá-la com tempos que rejeitam tal re
curso. Por outro lado, o paralelismo de construção nas duas frases 
portuguesas acima apresentadas pode também ter desempenhado algum 
papel no erro pela transferência para a inglês desse paralelismo. 

0 emprego do do em (40-c) não ê fácil de explicar. 0 contexto não 
aponta para a existência de qualquer ênfase que o pudesse justifi
car. Além disso a forma enfática com do é empregada com relutância 
pelos aprendentes portugueses, devido talvez â não existência de 
construção semelhante na língua materna. Daí que o erro tenha o seu 
quê de enigmático. 

QUADRO LIV 

(Simple present) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Subst. p/ simple past 

Subst. p/ 'futuro' 

Aspecto progr.//não progr. 

Outros 

13 

5 

10 

4 

40,6 

15,6 

31,3 

12,5 2 100,0 

TOTAIS 32 100,0 2 100,0 

Percentagem total de interferênc] .a 6,3 
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xi) Sequência dos tempos 

De una maneira geral, os erros considerados nesta secção não podem 
ser atribuídos â incapacidade dos seus autores para identificarem 
a correcta forma a empregar em cada um dos contextos em que esses 
erros ocorreram. É quase certo que, ao escreverem na língua mater
na, os mesmos alunos cometem erros em tudo semelhantes aos que fi
zeram na L2. Por isso as incorrecções registadas têm tanto a ver 
com a disciplina de inglês como com qualquer outra que exija dos es 
tudantes a expressão escrita. No entanto, enquanto disciplina esco 
lar, a disciplina de inglês tem que contribuir, com a sua quota par 
te, para a criação de hábitos de estilo minimamente correcto. Foi 
em consequência disso que os erros constantes desta secção foram le 
vados em conta. 

Alguns desses erros, porém, são excepção aquilo que foi dito no pa 
rãgrafo anterior visto serem consequência da falta de aprendizagem 
ou de desrespeito pelos mecanismos internos e particulares da lín
gua inglesa, mecanismos esses que têm de ocupar, no programa de en 
sino, um espaço considerável e mobilizar a atenção dos professores. 
Está neste caso a variação do tempo verbal entre a oração princi
pal e a oração coordenada ou entre a oração principal e a oração 
comparativa iniciada por than, como se ilustra com os exemplos que 
se seguem: 

(41) - a) * It was a way of doing nothing and have money to live 
tic] 

b) * It was too much for me just being there and see all 
these faces [21] 

c) * They are more interested in living the present than to 
worry about the future [55] 

Em português, o infinito é empregado nas duas orações. No entanto, 
no que respeita as orações principais, os alunos venceram a inter
ferência da língua materna, utilizando -ing forms adequadas ao con-
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texto. Em (41-a) e (41-c) isso pode ter ficado a dever-seâcircuns 
tância de ambas as formas serem precedidas imediatamente por uma 
preposição, o que, como foi salientado noutro ponto deste trabalho 
(ver p. 369), é um factor que deve ser tido em consideração. No ou
tro exemplo, o emprego do gerúndio revela que a aluna jã sabe quan 
do tal forma deve ser empregada. Em todos os casos, porém, os fac
tores que influenciaram favoravelmente a produção nas orações prin 
cipais deixaram de funcionar nas orações que se lhes seguiam, per
mitindo que a construção da língua materna viesse ao de cima. 
Ë curioso registar-se que um caso inverso aos que acabam de ser co
mentados também tenha ocorrido: 

(42) - * Life for me is to be in this world and trying to be here 
in a healthy way [37] 

A consulta do manuscrito da aluna autora deste erro permite-nos con 
cluir que foram grandes as suas hesitações antes de ter optado pe
la versão que acabou por apresentar. Curiosamente, a primeira ver
são estava correcta, mas foi rejeitada: "... and try to be here in 
a healthy way". A seguir a aluna entrelinhou a partícula to (i.e. 
"... and to try to be here in a healthy way"). Finalmente, cortou 
a partícula referida, acrescentando -ing â forma do infinito. Tra-
ta-se, obviamente, de uma decisão tomada conscientemente, mas não 
é possível vislumbrar-se qual o critério que motivou a opção final. 

Um outro exemplo que merece atenção especial é: 

(43) - * Everything begins at Ascot where they asked for Smiley * s 
help [6] 

A utilização do presente histórico na oração principal não teve se
quencia na oração subordinada, tendo a autora regressado ao past 
tense como forma mais natural de referência ao tempo passado. 
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QUADRO LV 

(Sequência dos tempos verbais) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Simple past - simple present 
Present participle - infinitive 
Simple present - simple past 
Simple past - present perfect 
Outros 

11 
5 

10 
2 
9 

29,7 
13,5 
27,0 
5,4 
24,3 

4 100,0 

TOTAIS 
< ,—__ ._. 

37 99,9 4 100,0 

Percentagem total de interferência 10,8 

xii) Voz passiva 

A levar-se em conta os cinco únicos erros cometidos em relação â 
voz passiva e a natureza dos mesmos, fica-se com a impressão de que 
tal aspecto gramatical não oferece dificuldades aos aprendentes por 
tugueses. De facto os erros aqui reunidos parecem dever-se a lapso, 
alguns, e outros devem-se ao significado especial atribuído ao ver 
bo coneerm. 

(44) - a) * She has been using [used] as a sex symbol [10] 
b) * He doesn't concern for others [55a] 
c) * the author is not romancing but concerns to examine the 

real basis of love [31] 

(44-a) deve ser consequência de desatenção, embora haja sempre al
gum risco em justifiçarem-se os erros dos alunos com tal argumento. 
Nos dois restantes, foi dado ao verbo concern o significado de im-
portar-se, flexionando-o do mesmo modo que o verbo português teria 
em circunstâncias idênticas. Aliás este verbo esta ligado a uma lon 
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ga série de erros já tratados anteriormente (ver p. 149), pelo que, 
sob o ponto de vista didáctico, merece ser encarado com cautelas es 
peciais. 

Em 

(45) - * there is a minute to born, another to live and a last 
one ... [39], 

ha nítida insuficiência de natureza lexical, o que levou a autora 
do erro a considerar to bom e não a passiva to be bozm, como infi 
nito do verbo de que ela carecia no momento da expressão. De qual
quer modo é estranho que este erro seja cometido por uma aluna em 
nível tão adiantado do curso. 

Parece poder concluir-se que os erros cometidos não correspondem a 
falta de competência dos estudantes para construírem a passiva, sen 
do de admitir, igualmente, que esta não necessite de tratamento mui 
to intensivo para que seja compreendida pelos estudantes portugue
ses. Para tal contribui o facto de haver grandes identidades de pro 
cessos na LI e na L2. 

Nenhum erro foi considerado de interferência. 

xiii) Would 

Apenas seis vezes o auxiliar would-deixou de ser usado em contextos 
que o requeriam. Esta baixa ocorrência de erros, contudo, não deve 
ser interpretada como prova de que se trata de um aspecto fácil pa
ra os falantes de português. Quando muito, ela poderá significar 
que, a este nível de aprendizagem, o uso de would já não oferece 
grandes dificuldades. Alguns dos erros, porém, reflectem bem o gé
nero de problemas que é vulgar detectarem-se com este verbo e que 
se podem atribuir a estratégias de aprendizagem. São uma modalida
de de erros induzidos. 



- 398 -

O contacto com frases do género de "We would/should love to go 
abroad (if we had the chance)" (Quirk et al. 1980:55) e uma certa 
tradição no ensino do 'condicional' pelos professores portuguesas 
(as primeiras pessoas do singular e do plural formam-se com should 
ou would e a forma do infinito) leva os aprendentes a fazerem fal
sas generalizações. Os erros que se seguem poderão ser tomados co
mo prova disso: 

(46) - a) * and you should say that I go on very well [2] 
b) * Maybe enciclopedy should be the most proper book [83] 

Nestes dois exemplos should é tratado como verbo incaracterístico 
e incapaz de veicular qualquer sentido semântico, limitando a sua 
importância ã função de auxiliar de outros verbos. Nos outros ca
sos também se encontram, erros típicos entre os aprendentes portu
gueses. Atente-se nos seguintes exemplos: 

(47) - a) * It was all right if it was not for the awful plants [24] 
b) * if men weren't able to work they were able to produce 

[82] 

A razão destes erros terá de ser considerada diferente. Por um la
do ha aprendizagem incompleta: os alunos parecem ignorar a regra 
que determina que, quando o verbo da oração subordinada condicio
nal esta no past tense, a oração principal regista would + infini
to. Alem disso hã uma muito provável transferência do português. 
Com efeito, as versões portuguesas das duas frases apresentadas em 
(47) podem incluir nas orações principais, quer o condicional quer 
o pretérito imperfeito: "Estava/estaria tudo certo se não fossem as 
horríveis plantas" e "Se os homens não fossem capazes de trabalhar, 
eles eram/seriam capazes de produzir". Qualquer dos dois tempos po 
deria ser usado, em português, com absoluta propriedade. Essa du
pla possibilidade foi transferida pelos alunos para a L2, mas a ai 
ternativa posta em prática foi a do pretérito imperfeito, cuja cor 
respondente inglesa é, quase sempre, o simple past. 
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Os dois erros que restam consistem no uso de will em vez de would, 
ao fim e ao cabo, mais um exemplo de falta de coerência na sequên
cia dos tempos verbais. 

QUADRO LVI 

(Erros com verbos) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Concordância sujeito-verbo 78 21,1 20 30,8 
Futuro 4 1,1 — __ 
Imperativo 2 0,5 — __ 
Formas em -ing 28 7,6 15 23,1 
Infinito 26 7,0 —. ,.,, 
Infinito sem 'to' 11 3,0 _ ,., 
Particípio passado 16 4,3 1 1,5 
Past perfect 27 7,3 1 1,5 
Simple past 60 16,2 __ 
Present perfect 38 10,3 22 33,8 
Simple present 32 8,6 2 3,1 
Sequência dos tempos 37 10,0 4 6,2 
Voz passiva 5 1,4 _ 
Would 6 1,6 — — 

TOTAIS 370 100,0 65 100,0 

Percentagem total d e interferência 17,6 

3.2.5.15 Such_as 

A primeira vista, esta rubrica figuraria mais adequadamente na sec 
ção dedicada â omissão de palavras. No entanto, o seu tratamento em 
separado obedece a duas ordens de razões: em primeiro lugar, oser-
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ros a que da origem são relativamente frequentes (embora a sua re
presentação no corpus não vã além de oito ocorrências); em segundo 
lugar, os erros registados constituem mais um exemplo de transfe
rência para a língua alvo de formas que, embora correntes, não são 
totalmente correctas na língua materna. 

Alguns exemplos: 

(1) - a) * All kind of political literature and authors as Agatha 
Christie [8] 

b) * There are methods that study the similarities between 
languages as the comparative method [51] 

c) * I like sports as chivalry [69] 

0 emprego de as, simplesmente, no lugar de such as e consequência 
daquilo que os autores dos erros, com toda a certeza, fazem na lín
gua materna. Através das frases que escreveram na L2, é legítimo 
concluir-se que as formas portuguesas que lhes deram origem foram, 
respectivamente: "Todo o género de literatura política eautoresco 
mo A.C.", "Hã métodos que estudam as semelhanças entre as línguas 
como o método comparativo" e "(Eu) gosto de desportos como o hipis 
mo". Em todas estas frases a forma correcta a usar deveria ser tais 
oomo, e não como, simplesmente, visto tratar-se, não de uma compa
ração, mas de uma exemplificação ou enumeração de exemplos. No en
tanto, o emprego de como com as funções de tais como é muito cor
rente, embora não correcto. 

Se os alunos estivessem habituados a usar a forma correcta em por
tuguês, naturalmente que não teriam cometido os erros em inglês, da 
da a simetria de emprego que existe entre tal/tais como e such as. 

0 professor de inglês que estiver alertado para problemas como a-
queles que os erros reflectem poderá toma-los em consideração no 
seu ensino, conseguindo, ao mesmo tempo, uma maior correcção de pro 
dução na L2 e remediando lacunas que os seus alunos apresentam na 
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língua materna. 

Dois dos restantes erros apresentam formas para que não encontrei 
explicações: 

(2) - a) * a situation as a such described in the book [72] 
b) * I also like sports as well as riding [84] 

No primeiro dos dois erros, apenas se nota que o emprego de such as 
oferece dificuldades ao aluno que o escreveu, não se percebendo por 
que razão o artigo indefinido surgiu no meio das duas palavras. Em 
(2-b), parece não haver lugar para dúvidas de que as well as foi 
empregue em vez de such as. No entanto, torna-se difícil explicar 
porque tal ocorreu. Houve, provavelmente, qualquer confusão lexi
cal. Ambos os casos, porém, reforçam a ideia de que such as carece 
de tratamento didáctico especial e justificam a decisão de, neste 
trabalho, lhe ter sido atribuída uma secção independente. 

QUADRO LVII 

(Erros gramaticais) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. 0 0 Interf. a 
0 

Adjectivos 43 2,5 27 3,5 Advérbios 65 3,7 30 3,9 Artigos 449 25,8 299 39,0 Conjunções 8 0,5 4 0,5 Caso genitivo 24 1,4 Forma interrogativa 28 1,6 20 2,6 Forma negativa 9 0,5 5 0 7 Orações finais 1 0.1 u , / 

Numerais 6 0,3 1 0,1 Preposições 426 24,5 174 22,7 Pronomes e determinantes 224 12,9 91 11 9 Substantivos 75 4,3 44 5,7 
There (sujeito existencial) 1 0,1 Verbos 370 21,3 65 8,5 
Such as (indicador de aposição) 8 0,5 6 0,8 

TOTAIS 1737 100,0 766 99,9 
Percentagem total de interference a 44,1 
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Da observação do quadro geral de erros gramaticais ressaltam, como 
áreas mais produtoras de erros, os artigos, as preposiçõeseos ver 
bos, seguindo-se-lhes, a razoável distância, mas muita acima da ca 
tegoria imediatamente abaixo, o grupo dos pronomes edeterminantes. 
É de notar ainda que a percentagem de erros de interferência, en
tre os erros gramaticais, e de 44,11, o que significa coincidência 
quase total com a percentagem de erros interlinguais na totalidade 
do corpus. 

3.2.5.16 Formação_de palavras 

i) Justaposição ('compounding'), prefixação e sufixação 

Como acontece em relação a maior parte dos erros até" este ponto es 
tudados, os que constituem a presente secção revelam, por um lado, 
que os alunos captaram já certos aspectos do sistema que regula a 
L2, mas, por outro lado, denunciam algumas influências traduzidas 
na aplicação extemporânea dos aspectos adquiridos. 

Comparem-se os exemplos seguintes: 

(1) - a) * the ties of family [10] 
b) * A student language is also interested in ... [53] 
c) * the sentences construction [63] 
d) * fruits trees [70] 

No primeiro exemplo, (1-a), a aluna não fez mais do que transferir 
da língua materna, na qual a base do sintagma nominal é modificada 
(pos-modificada) por um sintagma preposicional. Todavia, para além 
da interferência, pode ter funcionado como factor de erro a crença 
muito corrente entre os aprendentes portugueses de que a pos-modi
ficação de um nome por meio de um pos-modificador preposicional fun 
ciona sempre como alternativa, independentemente dos contextos, â 
prê-modificação por um nome. Assim, a forma transcrita, que traduz, 
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literalmente, "os laços de família",77 foi utilizada como alterna
tiva a "family ties". 

No exemplo seguinte espelha-se uma clara falta de 'sentir' da lín
gua estrangeira. 0 que a aluna pretendia dizer era "A language stu 
dent", mas confundiu o modificador com a base do sintagma, um erro 
que não foi cometido pela autora de (1-d), que, no entanto, empre
gou o plural fruits, violando, desse modo, uma regra quase geral 
neste tipo de 'compounding'. 

Em (1-c), nota-se a tendência, já anteriormente referida (ver p. 
280) e, de algum modo, surpreendente, para um exagerado emprego das 
formas de genitivo, ao mesmo tempo que se faz uma incorrecta apli
cação deste caso com um possuidor não pessoal. 

A maioria dos restantes erros consiste na incorrecta prefixação, 
tanto de adjectivos como de nomes, predominando a troca entre un-
e in- e também non-. Algumas vezes a escolha dos afixos foi deter
minada pela influência da LI, como se verifica em: 

(2) - a) * insatisfied [37c] 
b) * unpronounceable [58] 

Outras vezes o que aconteceu ê, precisamente, o contrario daquilo 
que as leis da interferência permitiriam prever. É isso que se tes 
temunha em: 

(3) - a) * unhuman (inumano) [17] 
b) * uncapable [incapaz) [19] 

O facto de tanto un- como in- terem o mesmo significado ê, natural 
mente, a razão mais forte para a hesitação dos alunos. No entanto, 
a utilização do primeiro destes dois prefixos (não existente em 
português) no lugar do segundo (que existe na língua materna dos a-
lunos) deve reflectir a reacção a situações anteriores em que a 
transferência sistemática da LI, i.e. do prefixo in-, conduziu a er 
ros do tipo de (2), eventualmente corrigidos. Assim se terá criado 
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um sentimento de suspeita relativamente as formas transferidas ede 
senvolvido a tendência para o sobre-emprego de un-, interpretado co 
mo forma "mais inglesa". 

0 mesmo se poderá dizer a propósito dos casos de emprego incorrec
to de non-: 

(4) - a) * non pronounceable name [52] 
b) * non-suitable desks [73] 

Verdadeiramente interessantes são os exemplos seguintes, em que se 
verifica adição de dois afixos âs palavras primitivas: 

(5) - a) * This kind of person is unuseful [37a] 
b) * But Bill is very uncareful [81] 
c) * and this is undoubtless due to the American power [84] 

Os dois primeiros erros têm características comuns e revelam que os 
seus autores tomaram useful e careful como palavras primitivas, fa 
zendo delas as bases de novas palavras derivadas, em vez de proce
derem ã substituição dos sufixos pelos de sinal contrário. 0 erro 
em (5-c) sô diverge dos dois anteriores no que respeita ao sufixo. 
Em (5-a) e (5-b) havia um prefixo negativo un- eo sufixo -fui, que, 
nos exemplos em causa, significa "cheio de/tendo";78 em (5-c), tan 
to o prefixo, também un-, como o sufixo -less que foram adiciona
dos pela aluna â base doubt têm sentido negativo. Numa estrita in
terpretação dos elementos, o prefixo anula o sufixo, mantendo-se, 
em consequência disso, o significado da base, isto é, o valor se
mântico do nome doubt. Pelo contexto depreende-se, sem margem para 
duvidas, que não era essa a intenção da aluna. 0 seu propósito era 
dizer algo que se poderia traduzir por no doubt /without doubt/ doubt_ 
les sly/indubitable. 

ii) 'Over-compounding' 

0 exemplo representado por (1-a) testemunha a forma como os hábitos 
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constituídos na língua materna podem transformar-se numa resistên
cia ao 'compounding' tão característico da língua inglesa. Talvez 
se possa exprimir o resultado dessa resistência pelo termo 'under-
-compounding', pretendendo que tal expressão signifique a evitação, 
consciente ou não, do processo de formação de compostos. 

Embora esta seja a atitude mais frequente entre os aprendentes por 
tugueses, houve também casos em que a atitude contrária foi regis
tada. Isso pode significar que, tendo-se os estudantes apercebido 
da frequência com que a 'composição* é" usada em inglês, através da 
combinação de duas ou mais "bases" (Ob. cit.:1019) sem recurso as 
chamadas palavras gramaticais, procuram aplicar essa técnica a sua 
própria produção, levando-a, por vezes, ao exagero. Eis alguns e-
xemplos resultantes dessa atitude: 

(6) - a) * ... this new wave is suppressing the industrial civili
zation uniformity [28a] 

b) * it doesn't fit in with the new society patterns [28d] 

c) * ... a fanciful narration detached from our present human 

life world (with its needs, problems and wishes) [84] 

A parte (6-c), cuja compreensão precisa se torna difícil visto não 
se saber qual o nome que a autora considera a 'head word*, os ou
tros exemplos teriam resultado correctos e sem ambiguidades se ti
vessem sido elaborados por simples decalque no português correspon 
dente: "os padrões da nova sociedade" - the patterns of the new 
society; "a uniformidade da civilização industrial" - the uniform
ity of the industrial civilization. Apenas a exagerada preocupa
ção dos alunos em emprestarem mais 'autenticidade' àquilo que es
crevem na língua estrangeira explica que tenham produzido este ti
po de inglês.79 

Hã alguns casos de 'over-compounding' que se não afastam muito (ou 
nada) de formas possíveis, mas com significado diverso daquele que 
os alunos pretendem exprimir. Estão nestas circunstâncias os exem-
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pios seguintes: 

(7) - a) * the old family members [28c] 
b) * all the families life [28g] 

Do modo como estes exemplos foram redigidos, a última palavra de ca 
da um deles tornou-se no elemento central do composto. No entanto, 
o que a sua autora queria dizer era "the members of the old family" 
e "the life of all families". A leve mudança de ênfase que ocorre 
com estas versões parece estar mais de acordo com o contexto e com 
aquilo que a aluna pretendia exprimir. 

Registaram-se 32 erros na composição de palavras, sendo 5 deles a-
tribuídos a interferência do português. 

3.2.5.17 Erros complexos 

Esta designação aplica-se a frases ou partes de frases em que ha e-
videntes incorrecções, duas ou mais, mas não é possível distribuir 
cada uma delas por categorias de erros que elas devam, claramente, 
integrar. Não se trata de erros concomitantes, mas antes de uma com 
plexa simultaneidade de incorrecções, por vezes aparentemente inde 
pendentes umas das outras. Não raro, os erros colocam-se na zona da 
gramática, do léxico e da propria ortografia. 

Mas vejam-se alguns exemplos: 

(1) - a) * I saw the same number I had finished to listen [1] 
b) * He criticizes our consumptive society always with more 

and more search of money [68a] 
c) * There are time that I don't see my cousin [77a] 

Em (1-a) reconhece-se uma tentativa de transferência directa para 
a L2 da frase portuguesa "Eu vi o mesmo número que acabara de ou
vir". Nesta perspectiva sera de considerar a parte sublinhada como 
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consequência de transferência da LI. Mas o que é que está errado ? 
Há um erro lexical resultante da tradução de "acabara de ouvir" por 
* "had finished to listen", em vez de "had just heard". Ainda lexi 
cal ê a troca entre hear e listen. Mas mesmo que finish e listen 
fossem os verbos a utilizar, estaria errado usar a forma de infini 
to, i.e. to listen, a seguir a um verbo que significa interrupção. 
0 erro é realmente complexo devido â grande mistura de factores le
xicais e gramaticais que foram desrespeitados.80 

Também em (1-b) a complexidade ê patente, embora o erro lexical 
*conswnptive society seja perfeitamente isolável e, por isso, já 
foi considerado na secção respectiva (ver p. 211). É, especialmen
te, em "always with more and more search for money" que a confusão 
é evidente, embora seja possível adivinhar-se que o aluno preten
dia dizer algo de sentido semelhante a "cada vez mais em busca de 
dinheiro". Repare-se que, para alem da falta de propriedade na es
colha do vocabulário, também existem erros de outra natureza, no
meadamente no que toca as preposições erradas. 

0 exemplo mais típico destes erros complexos é (1-c). A frase por
tuguesa que lhe deu origem é "Há tempos que não vejo o meu primo " 
(I haven't seen my cousin for a long time). Se a compararmos coma-
quilo que a aluna escreveu, ficaremos com uma ideia da quantidade 
de desvios que foram cometidos. For foi substituído por there are 
uma manifestação daquilo que tenho referido como interferência in
directa (tanto for como there are podem significar há) ; no entanto, 
mesmo que a forma usada fosse a requerida, a aluna tinha violado a 
lei da concordância visto time ser um nome massivo e o verbo estar 
no plural. Depois há ainda a considerar o uso do simple present 
no lugar do present perfect do verbo see , o que pode ter tido como 
razão o não emprego de for. 

Outros erros são de tal natureza que se torna praticamente impos
sível adivinhar-se o que se quer dizer com as frases em que eles 
estão integrados. Vejam-se os seguintes: 
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(2) - a) * In my opinion they would like to travel because they 
always remembered the travels they have done some years 
ago [20] 

b) * where English arrived it spoke his language [63a] 
c) * all the meaning essential to a common purpose of ways 

[70a] 

Em relação ao primeiro exemplo fica-se sem saber se as acções ex
pressas pelos verbos da parte sublinhada se devem entender como per 
tencentes ao passado, ao presente ou ao futuro. As dificuldades de 
compreensão derivam, fundamentalmente, da presença desconexa de 
would, na primeira oração, e do present perfect e ago, na oração re 
lativa. Também ficamos com muitas dúvidas relativamente a (2 -b). 
Logo de início, fica-se sem saber se era English ou the English que 
a aluna deveria ter empregado. A primeira hipótese parece ser apoia 
da pelo it da oração principal. No entanto, como entender, dentro 
dessa hipótese, "English spoke its language"? Se era a segunda hi
pótese, haveria, nesse caso, erros em cadeia na oração principal: 
no pronome pessoal e no determinante possessivo. Os comentários sus 
citados por (2-c) são semelhantes: era meanings ou means que a alu 
na pretendia usar? Alem disso o que e que ela queria significar com 
a última parte da frase, i.e. "common purpose of ways"? 

A análise destes três exemplos parece ser suficiente para demons
trar que não há grande utilidade no estudo de erros desta natureza, 
dada a dificuldade de se lhes encontrar explicação. E de crer que, 
mesmo com o auxílio dos próprios autores dos erros, alguns destes 
não chegariam nunca a ser devidamente explicados. No entanto, tais 
erros não podem ser desprezados, por mais que uma razão. Em primei. 
ro lugar, numa análise como a presente, que se debruça sobre os er 
ros em geral e não sobre uma categoria especial ou sobre um deter
minado grupo de categorias, tudo quanto signifique desvio das nor
mas terá de ser, pelo menos, registado. Em segundo lugar, embora 
tais erros sejam de compreensão difícil - ou talvez ainda mais por 
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essa razão -, eles têm sérias implicações no acto comunicativo,fun 
cionando como sérios obstáculos a que este se concretize. Em ter
ceiro lugar, há implicações didácticas que se podem deduzir a par
tir de tais erros. Por exemplo, eles podem dar indicações ao pro
fessor no sentido de habituar os seus alunos a exprimirem - se com 
mais cuidado, procurando eles próprios julgar sobre a clareza da
quilo que escrevem. Aliás a composição deve, em meu entender, fa
zer parte das preocupações dos professores de línguas, muito parti 
cularmente quando os alunos se encontram em fases adiantadas da a-
prendizagem. 

A secção presente é constituída por 44 frases (não é possível de
terminar o numero exacto de erros), em oito das quais considerei ha 
ver interferência do português. 

QUADRO LVIII 

(Erros totais do corpus) 

TIPO DE ERRO N2 de ocorr. % Interf. % 

Estrutura da frase 176 5,8 139 10,5 
Origem fonológica 21 0,7 — 
Ortografia 414 13,6 193 14,5 
Léxico 609 20,1 218 16,4 
Gramática 1737 57,3 766 57,6 
Formação de palavras 32 1,1 5 0,4 
Complexos 44 1,5 8 0,6 

TOTAIS 3033 100,1 1329 100,0 

Percentagem total de interferênci .a 43,8 

De notar é a grande distância que separa o número de erros gramati 



- 410 -

cais da categoria que se lhes segue imediatamente, i.e. os erros de 
léxico. Este facto indica, decididamente que o ensino da gramática 
não pode ser desprezado, como pretendem algumas correntes recentes, 
se se quiser preparar os aprendentes para a verdadeira comunicação. 
Também o elevado número de erros ortográficos chama a atenção para 
um aspecto que parece não ter sido devidamente encarado pelo ensi
no. 

3.3 Conclusões 

Ao fim da longa caminhada que representou a análise dos 3.033 erros, im-
põe-se, e é possível, tirarem-se algumas conclusões que, suponho, serão 
relevantes para o ensino do inglês aos estudantes portugueses. 

A primeira conclusão é a de que não há erros característicos das fases e-
lementares da aprendizagem, nem erros característicos e exclusivos das fa 
ses mais adiantadas. Como foi largamente documentado pelos erros estuda
dos, são ainda cometidos pelos estudantes universitários, no seu grau 
mais adiantado, erros que envolvem aspectos da língua estrangeira tradi
cionalmente ensinados logo no início da aprendizagem. A sua variedade vai 
desde os aspectos mais gerais da formação do plural dos nomes (e.g. subs 
tantivos terminados em -y e -/(e)) até ã construção da interrogativa com 
ou sem o operador do, passando pela formação dos graus dos adjectivos e 
advérbios (mesmo nos seus aspectos morfológicos mais bem definidos), pe
la conjugação dos verbos, pela concordância entre o sujeito e o verbo, 
etc. 0 número total de erros em algumas categorias é de tal modo elevado 
que se não pode pensar na sua ocorrência acidental, motivada por facto
res estranhos â competência linguística. Pelo contrário, alguns dos er
ros 'elementares' são produzidos por tantos alunos que podem ser encara
dos como aspectos que careceram de tratamento sistemático e urgente. 

Quando afirmo que não há erros exclusivos dos níveis elementares da apren 
dizagem, não me baseio, para tal afirmação, em dados tão objectivos como 
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os que serviram de base a este estudo. De qualquer modo, alguma experiên 
cia pessoal com alunos desses níveis tem-me fornecido indicações nesse 
sentido.81 Além disso, o facto de, a nível adiantado, ocorrerem erros em 
áreas linguísticas tradicionalmente abordadas nas fases de iniciação e in 
termédias (como aqueles que hã pouco referi) e a prova da sua longa so
brevivência e da ineficácia dos métodos usados para a sua ultrapassagem. 
Não e crível que, enquanto principiantes, os alunos dominassem aspectos 
da L2 que, como aprendentes adiantados não são capazes de utilizar devi
damente. Por isso muitos dos erros agora detectados sobreviveram durante 
todo o longo período de aprendizagem destes alunos e parecem - como ind_i 
cam os elevados números de ocorrências - reunir as condições necessárias 
para assegurarem a sua continuidade. 

Alguns desses erros parecem ser alimentados pelas condições específicas 
dos aprendentes portugueses. Isto ê, alguns dos erros derivam da intro
missão da língua materna, que, assim, perturba - e comanda, muitas vezes 
- a produção na L2. A elevada percentagem dos erros de interferência 
(43,8%) situa-se na media de "entre um terço e metade dos erros dosapren 
dentes" (James 1980:146) que vários outros estudos, com estudantes de ou 
tros países, têm encontrado. A pergunta legítima que se pode fazer neste 
momento, â qual o meu estudo não poderá dar resposta, ê a seguinte:A per 
centagem de erros de interferência é constante desde o início até aos ní
veis adiantados da aprendizagem ou varia em qualquer dos sentidos â medi 
da que os conhecimentos da L2 aumentam? 

Esta questão so poderá ser respondida após um demorado estudo longitudi
nal dos erros cometidos por um aluno ou por um grupo de alunos em suces
sivas fases do seu processo de aprendizagem. A minha convicção, já ante
riormente expressa (ver p. 54 ss) ê de que a percentagem de erros inter-
linguais aumenta relativamente, por exemplo, aos erros intralinguais, â 
medida que os aprendentes se vão familiarizando e, consequentemente, ga
nhando crescente competência e segurança em relação aos mecanismos inter 
nos da L2 reduzíveis a regras mais ou menos abrangentes. Esta convicção 
ë confirmada pelas conclusões de Scott e Tucker baseadas no acompanhamen 
to que fizeram do modo como um grupo de estudantes árabes evoluiu duran-
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te um período escolar na aprendizagem do inglês. No que toca às preposi
ções, observaram que "Os estudantes pareciam ter feito mais progressos na 
eliminação de erros intralinguais" (1974:94). 

A transferência da língua materna é* um recurso a que os aprendentes lan
çam mão com particular assiduidade quando sentem dificuldades ou quando 
reconhecem ignorar as formas da L2 de que precisam para exprimirem aqui
lo que pensam, É assim que, no domínio do léxico, por exemplo, são produ 
zidas formas que, muitas vezes, equivalem, graficamente, às da LI ou de
las divergem minimamente depois de lhes serem acrescentadas algumas ca
racterísticas que visam, claramente, à respectiva 'anglicização'. Mas, co 
mo demonstrei ao longo de todo este capítulo, o pedir emprestado à lín
gua materna não se limita ao léxico, estendendo-se pelas áreas da morfo
logia e da sintaxe. Deste modo, a transferência da LI pode ser encarada 
como uma importante faceta das estratégias comunicativas dos aprendentes 
portugueses, tomando assim um caracter de facilitação na medida em que 
permite aos aprendentes - pelo menos é essa a sensação que estes têm -
removerem os obstáculos que se levantam às suas necessidades de comunica 
ção. 

Ê difícil afirmar-se, no entanto, que, em todas as circunstâncias em que 
pedem formas "emprestadas" à sua língua materna, os estudantes o façam na 
convicção plena de que atingem os seus objectivos, isto ë, de que se fa
zem entender de maneira correcta. Algumas vezes transparece, da sua pro
dução, a impressão de que confiam nos conhecimentos que os destinatários 
das suas mensagens - normalmente, os professores - têm de português a fim 
de entenderem aquilo que lhes pretendem transmitir. Mesmo assim a sua a-
titude não deixa de constituir um aspecto curioso da estratégia global 
que adoptam. 

Não é fácil traçar-se uma fronteira bem marcada entre aquilo que consti
tui transferência consciente e transferência inconsciente. As considera
ções expostas no parágrafo anterior tinham em vista a transferência cons 
ciente. No entanto, há muitas ocasiões em que o aluno não tem consciência 
de que está a ser comandado pelos esquemas da língua materna. Isso é bem 
visível, por exemplo, na ordem dos elementos da frase. Talvez a preocupa 



- 413 -

ção com a escolha das formas adequadas do léxico e com o respeito pelos 
• aspectos gramaticais desvie a atenção em relação â distribuição das pala 
vras em cada uma das orações. Esta indicação é de grande importância pa
ra os professores, que poderão, com base nela, delinear estratégias de en 
sino visando a contrariarem a tendência dos aprendentes para a transfe
rência negativa. A transferência positiva é desejável. 

Ainda em relação ã interferência há que referir um outro aspecto. É que, 
através de bastantes exemplos, torna-se legítimo concluir-se que, algu
mas vezes, o alertar dos aprendentes quanto â sua inclinação para trans
ferirem da língua materna pode transformar-se numa suspeita sistemática 
em relação as formas que lhes pareçam demasiado parecidas com as da sua 
propria língua. Ê por isso que, em circunstâncias em que a transferência 
directa da LI constituiria a resposta adequada, os estudantes renunciam 
- pelo menos aparentemente - a esse recurso, utilizando em vez dele a pa 
rãfrase ou o circunlóquio ou outras estratégias que, no momento da produ 
ção, lhes parecem mais apropriadas. Embora este tipo de comportamento se 
ja mais excepção do que regra no conjunto do corpus, ele não deixa de ser 
um dado importante a ter em conta na concepção das formas de correcção de 
erros cometidos. É necessário que o professor evite criar, através da cu
ra, males maiores do que aqueles que caracterizam a doença. 

Uma outra conclusão - eventualmente chocante para muitos teóricos da a-
prendizagem das línguas - é a de que, numa considerável extensão, os es
tudantes portugueses elaboram os seus enunciados, numa primeira mão, na 
língua materna, so depois os transferindo para a língua estrangeira atra 
vés de um secreto processo de tradução literal. Pelo menos no que respê L 
ta â produção escrita, parece-me que isso ficou demonstrado ao longo da 
análise acabada de fazer. No entanto, dado o modo flagrante como esta es
tratégia é usada, há grandes probabilidades de algo de idêntico se pas
sar na produção oral. 

Sendo a estratégia da tradução um dado indiscutível- - como me parece ser 
-, na maior ou menor capacidade dos alunos para procederem â tradução as
senta o seu maior ou menor grau de sucesso. Não me restam dúvidas de que 
esta conclusão vai contra imitas das teorias correntes e ainda mais con-
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tra a fé de uns tantos fabricantes de teorias em laboratório. No entanto, 
são os dados que eu recolhi e analisei que apontam nesse sentido, por 
mais polémica que seja a conclusão a tirar. Mesmo quando o raciocínio dos 
aprendentes ë desencadeado por enunciados que lhes são apresentados na L2 
(e.g. na fala do professor e dos colegas ou nos textos), o seu pensamento 
parece trabalhar, automaticamente, na LI. Segue-se o processo de transfe 
rência já referido, que não é mais do que uma tradução silenciosa. Essa 
tradução resulta invisível quando as formas produzidas na L2 são confor
mes com as regras desta e, consequentemente, o alocutãrio não chega a a-
perceber-se da forma como o processo se desenrolou. Esta situação não a-
contece apenas quando há isomorfismo entre os enunciados produzidos na 
língua materna e os que acabam por ser a sua versão na língua estrangei-' 
ra. Esta pode resultar correcta pelo simples facto de o seu autor ter já 
desenvolvido a capacidade de proceder aos necessários ajustamentos quan
do entre as duas línguas há qualquer assimetria. A tradução torna-se vi
sível quando a forma final na L2 deixa entrever aspectos de transferên
cia negativa. Isso acontece quando há assimetrias entre a LI e a L2 e 
quando, cumulativamente, o aprendente ainda não adquiriu a capacidade de 
as ultrapassar. 

Â luz desta teoria, aprender uma língua estrangeira é, em parte, desen
volver uma capacidade de transferir/traduzir da LI para a L2, devendo tal 
capacidade ser entendida como a habilidade de exprimir em linguagem au
têntica da L2 os pensamentos elaborados na LI. A aceitação desta teoria 
não significa que a língua materna dos alunos passe a ocupar mais tempo 
lectivo do que é* habitual. Trata-se apenas de reconhecer um facto e de o 
aproveitar da maneira mais rentável. 

0 que acaba de ser dito não deve ser interpretado como aplicável a cem 
por cento dos alunos e a cem por cento daquilo que eles escrevem na lín
gua alvo. E admissível e natural que, em alguns casos, os alunos pensem 
directamente na L2. Mas isso só será de admitir como ponto de chegada a-
pós um longo convívio com a língua, o que passa, necessariamente, pela fa 
se de tradução. 

Toda esta complexa problemática está intimamente relacionada com as teo-
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rias de aquisição e aprendizagem, tão em voga na moderna literatura rela 
■cionada com a didáctica das línguas vivas estrangeiras, particularmente 
por parte dos linguistas norteamericanos. Não é aqui o local que eu ti
nha destinado para analisar essas teorias, o que será cumprido no próxi
mo capítulo. 

De uma maneira geral, os investigadores, e os professores mais do que e
les, reconhecem que a interferência da LI acontece, embora em graus va

riáveis de incidência e importância, conforme a corrente a que o investi 
gador pertence. Pareceme, no entanto, que tem sido prestada atenção es
pecial as causas e ãs consequências da interferência, sem se ter cuidado 
devidamente do modo como ela se processa. Skinner, ao dizer que aprender 
uma língua ê, essencialmente, desenvolver um conjunto de hábitos, deixou 
nos a indicação de que tais hábitos, quando adquiridos, tendem a coli

dir com os novos hábitos que se pretendam formar. Os hábitos da LI, ad
quiridos em primeiro lugar, tendem a resistir e a transferiremse para a 
L2 quando, na aprendizagem desta, se tenta desenvolver novos hábitos es
pecíficos. A forma como essa tendência se manifesta não deve ser só enca 
rada na perspectiva dos resultados produzidos. Os processos intermédios, 
isto é, aquilo que faz com que na L2 surjam vestígios da língua materna, 
são factos importantes a ter em consideração. Pelos dados colhidos duran 
te a análise, pareceme legítimo reconhecerse que a tradução, nos termos 
acima apontados, tem muito a ver com essa fase intermédia e, por conse

guinte, tem que ser tomada em consideração no processo de ensino. 

Outra conclusão propiciada pelo trabalho de análise realizado tem a ver 
com a maior ou menor validade relativa da AC e da AE no que respeita ao 
carácter facilitador ou dificultador da transferência. Como a análise de 
erros se debruça, por natureza, sobre a produção incorrecta dos aprenden 
tes, apercebese apenas daqueles aspectos em que a transferência ê nega
tiva. A conclusão sobre se houve transferência é apenas possível após a 
comparação das formas produzidas com as formas correspondentes da língua 
materna dos alunos. Os casos em que a transferência funcionou de maneira 
facilitadora, isto e, quando o isomorfismo entre as duas línguas permi

tiu que, através da transferência, os alunos conseguissem formas correc
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tas na L2, passam despercebidos â AE porque a transcendem. Ë precisamen
te sob este ponto de vista que a analise contrastiva tem vantagens sobre 
a análise de erros, uma vez que, pelo menos teoricamente, poderá prever 
os casos de transferência facilitadora e negativa, pese embora a margem 
de erro a que as suas previsões estão sujeitas e a prática tem demonstra 
do ser uma realidade. E não sõ a previsão das áreas problemáticas deve in 
teressar ao pedagogo para que tome, antecipadamente, as medidas mais a-
propriadas a sua ultrapassagem, mas também interessa saber-se quais as zo 
nas de identidade entre as duas línguas para que, na programação da mate 
ria, os aspectos de mais fácil aprendizagem contrabalancem os mais difí
ceis. 

Uma conclusão a que o meu estudo não chegou, por não fazer parte do pro
jecto (embora de inegável interesse), era a que desse indicações sobre as 
percentagens relativas de ocorrências correctas e incorrectas da mesma 
rubrica gramatical. A análise de erros dá apenas conta dos aspectos em 
que o processo de ensino/aprendizagem não foi bem sucedido, não se preo
cupando com os frutos positivos do mesmo processo, o que, para um balan
ço final de resultados, deveria ser sempre considerado. Como éobvio, po
rem, tal tarefa transcenderia, largamente, o âmbito do presente estudo e 
requereria meios técnicos e humanos de que não pude dispor. 

Relacionada com o que já foi dito sobre a tradução, está a conclusão de 
que a grande aspiração dos pedagogos - a partir, especialmente, do adven 
to dos métodos directos, segundo os quais os aprendentes devem operar di 
rectamente na L2, pensando nela - não foi conseguida junto dos estudan
tes que produziram o corpus utilizado neste trabalho. Como tem sido sa
lientado, são inúmeras as ocasiões em que os estudantes revelam que o seu 
raciocínio se processa na língua materna. Especialmente em casos em que, 
para solução dos seus problemas de expressão, os alunos se deparam com 
mais do que uma alternativa na LI, esta realidade torna-se clara porque, 
frequentemente, eles transferem para a L2 exactamente aquelas formas que 
esta não admite nos contextos da ocasião. Lembre-se, por exemplo, das con 
siderações tecidas sobre know e find out. 
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Outra conclusão ainda é a de que, mesmo no seu ano terminal de estudos, 
os estudantes não atingiram o nível de eficiência na L2 que lhes permita 
utilizá-la pensando apenas naquilo que dizem (i.e. nas ideias a exprimir) 
sem terem de se preocupar com a forma. São inúmeras as provas de que, ao 
escreverem na língua estrangeira, os estudantes 'monitorizam', permanen
temente, as formas que vão produzindo, numa tentativa de adequarem a sua 
expressão âs regras. Apesar disso, detecta-se, com frequência, que o grau 
de competência revelado ê inferior aquilo que as circunstâncias exigem. 
Isso ê particularmente evidente quando se detectam oscilações de compor
tamento em relação ao mesmo facto linguístico. Um bom exemplo disso ê o 
que se passa a respeito do artigo definido usado com nominais massivos 
(ver p. 267): os casos de correcta articulação ou omissão do artigo al
ternam com os casos de incorrecção, por vezes na produção de um mesmo a-
luno. Exemplos como este apontam para a conveniência de um ensino mais 
consciencializador e de uma aprendizagem mais consciencializada mediante 
o fornecimento oportuno das regras explícitas que se apliquem a cada si
tuação. Quando a competência for alcançada através dessa consciencializa 
ção, os alunos ficarão em melhores condições para procederem aquilo que 
sempre fazem, i.e. a monitorização da sua propria produção. Se isso se 
conseguir, eliminam-se as oscilações acima referidas e as tentativas lan 
çadas â sorte que, âs vezes, parece detectarem-se. 

A consciencialização proposta teria, em meu entender, a virtude de elimi 
nar situações como as que se verificaram com a omissão do artigo defini
do antes de contáveis no singular com referência genérica, por exemplo. 
No momento em que fiz a análise destes erros, não encontrei explicaçãopa 
ra o comportamento dos alunos. Se tivesse havido, com a insistência ade
quada, a correcta explanação dos casos em que o artigo tem de ser utili
zado obrigatoriamente, a persistência de erros poderia ser atribuída a de 
satenção ou a incapacidade dos aprendentes em vez de o ser â confusão ge 
neralizada - como parece ser o caso em causa - por os alunos não possui-
rem quaisquer elementos concretos em que se possam apoiar para dominarem 
as situações. 

Também se pode extrair como conclusão fornecida pela análise que a eleva 
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da percentagem de erros de interferência pode ser reflexo de o ensino a 
que os alunos têm sido submetidos não ter tido em conta os aspectos con
trast ivos entre as duas línguas. 0 ensino contrastivo, entendendo-se por 
tal a chamada explícita de atenção dos alunos para os casos concretos em 
que a tendência para transferir da língua materna para a língua alvo se 
pode manifestar, só poderá ser executado por professores experimentados 
que tenham elaborado uma relação das tradicionais 'pitfalls', ou quando 
uma analise de erros abrangente ou uma analise contrastiva tenham elabo
rado os materiais necessários e estes tenham sido postos â disposição de 
todos os professores, sejam eles experientes ou principiantes. A cons
ciencialização relativa aos aspectos contrastantes acabaria por trazer 
bons resultados e daria aos alunos maior segurança e confiança em si meŝ  
mos. Para dar um exemplo flagrante da falta de consciencialização, refe
rirei o caso do nominal people, de referência plural, que contrasta em nu 
mero com as duas palavras portuguesas que mais frequentemente se usam pa 
ra a representar, i.e. gente e povo. Em minha opinião os alunos que pro
duziram o corpus e cometeram uma tão vasta gama de desvios por causa do 
contraste people - gente/povo, não o teriam feito se tivessem sido opor
tunamente alertados para os 'perigos' latentes em tal contraste. 

A análise dos erros revelou também que, nem sempre, o domínio de determi 
nado aspecto linguístico - mesmo quando consciencializado - e garantia do 
seu integral cumprimento em todas as circunstâncias, É prova disso o que 
aconteceu com o -s da 35 pessoa do singular do simp le present nas orações 
coordenadas - em que foi várias vezes omitido - e nas orações principais 
- em que foi empregue (ver p. 364). Outro tanto se pode dizer dos erros 
ocorridos com dois verbos precedidos por uma mesma proposição: no prime^ 
ro caso os alunos usaram o partieípio presente e, no segundo caso, usa
ram o infinito. A conclusão a tirar-se ê que o ensino/aprendizagem não se 
pode considerar completo quando os alunos revelam dominar, isoladamente, 
qualquer aspecto da gramática da língua estrangeira. Por isso tem o ensî  
no - consciente da possibilidade de ocorrência de erros como os que aca
bam de ser referidos - de desempenhar a sua função até ao fim. Por outras 
palavras, não deve contentar-se com o facto de os aprendentes usarem cor-
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rectamente o s na 3? pessoa do singular, mas deve prolongar o seu esfor
ço através da apresentação e solicitação de casos como o que foi referi
do acima a fim de que, através da acção conjunta da consciencialização e 
da pratica, o ensino/aprendizagem se complete. 

É igualmente possível tirar-se como conclusão da analise que o abandono 
de algumas práticas pedagógicas do ensino mais tradicional se revela ne
gativa. Sem que esta observação pretenda significar qualquer retorno ao 
ensino de memorização, nota-se que, em alguns casos pontuais, essa memo 
rização pode ser útil. Lembrem-se, por exemplo, os erros cometidos por va 
rios alunos em relação as formas de alguns verbos irregulares, entre eles 
show, choose e pay. 

Desde ha alguns anos a esta parte, o ensino secundário baniu das suasprã 
ticas a aprendizagem de cor dos chamados 'tempos primitivos' dos verbos, 
acreditando-se que o simples contacto com as formas flexionadas, ã medi
da que elas surgem nos cursos, é bastante para assegurar a sua aprendiza 
gem. Os resultados estão â vista no corpus. Não seria aconselhável vol-
tar-se a velha prática - desde que utilizada como meio e não como fim -
no que diz respeito a este aspecto particular da gramática inglesa? 

A sobrevivência de alguns erros ao longo de todo o processo de aprendiza 
gem percorrido pelos alunos parece denunciar falhas no cumprimento de uma 
bem estabelecida programação linear de matérias e, ao mesmo tempo, certo 
descuido dos professores em relação ao tratamento de tais erros. Se de
terminada rubrica gramatical faz parte do programa de um dado nível de a -
prendizagem, é apenas natural que o professor respectivo, para além do en 
sino dessa rubrica se procure assegurar sobre se ela foi de facto apren
dida. Apesar disso, é um dado adquirido que os alunos esquecem parte da
quilo que lhes é ensinado e eles, so aparentemente, aprendem. Por isso, 
ao nível de aprendizagem que se segue, o professor - frequentemente, ou
tro professor - tem de rever as matérias dos níveis anteriores. É isto 
que parece não ser muito tido em conta, nomeadamente no ensino secundá
rio, onde o professor considera sua obrigação ensinar aquilo a que o pro 
grama o obriga e não a preencher lacunas que os alunos tragam dos níveis 
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anteriores. Quando se pensa que a aprendizagem de uma língua é um comple 
xo contínuo, a atitude referida não é legítima. No entanto, ao deparar
mos com erros como aqueles que se registaram na formação do comparativo 
dos adjectivos, por exemplo, tem que se concluir que os professores não 
se preocuparam muito com a eliminação de tais erros. 

A última conclusão e a de que, atendendo â natureza dos seus alunos e â-
quilo que eles se propõem fazer futuramente, i.e. ensinar inglês, a Fa
culdade de Letras tem que fazer todos os esforços no sentido de exigir 
que os estudantes eliminem muitos dos erros que produzem no final dos 
seus cursos. Sõ desse modo será possível reduzir a ocorrência de erros de 
segunda geração que surgirão, fatalmente, como consequência do ensino de 
formas erradas. 
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[ty NOTAS 

1 - Torna-se difícil, em termos de tradução, dizer, em relação a estes ca
sos, qual é a língua de saída e qual e a língua de chegada. A minha 
tentativa de fornecer a 'tradução1 daquilo que os alunos escreveramdi 
rige-se, fundamentalmente, aquilo que eles terão tido em mente quando 
escreveram as frases em inglês. Nesta perspectiva a língua de saída é" 
o português. 

- Lembrem-se casos como (9-b) e (9-c) de nominalização dos adjectivos 
(p. 154 ss). 

3 - Um erro frequente como veremos mais adiante (ver p. 186). 

k - Informação pessoal de C. James. 

- Estas observações não significam discordância quanto a importânciapri 
mordial da oralidade. Pretendo apenas justificar porque há tantos er
ros ortográficos e apontar para a necessidade de um maior cuidado nes 
te domínio, o que me parece perfeitamente praticável. 

6 - Cf. Jones, p. 374. 

- Para este erro poderá ter contribuído a influência do sinónimo unable, 
formado com o prefixo un- a partir de able. 

8 - Modernamente tem sido dada muita atenção ao ensino do inglês para fins 
específicos (ESP - English for Special Purposes) exactamente para se 
encontrar uma resposta para registos próprios de várias áreas de acti 
vidade moderna. 

9 - A "Survey of Spoken English", um trabalho de investigação realizado en 
tre 1975 e 1981 pela universidade sueca de Lund, pode, de algum modo, 
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colocar-se no âmbito deste género de estudos. 0 corpus para tal invés 
tigação consistiu de 87 'textos' de 5.000 palavras cada. 0 resultado 
foi a publicação das conclusões sob forma informatizada, especialmen
te uma análise dos aspectos prosõdicos da linguagem oral. Deste modo, 
através dos processos sofisticados do computador, é possível visuali
zar ("in machine-readable form" (Svartvik et al. 1982:9)) a analise 
que foi efectuada. 

- Na realidade, este não foi o género de atitude defendido por todos os 
autores referidos. Ogden, por exemplo, em vez do critério de frequên
cia, procurava atingir o máximo em economia através do seu 'basic 
English', concentrando-se na noção a exprimir e ignorando sinónimos, 
problemas de estilo ou termos específicos para se exprimirem noções 
complexas. Os operadores verbais e os advérbios eram recursos que ser 
viam o seu plano. 

- Uma prova muito comum desta afirmação é o que se passa nas primeiras 
aulas de uma língua estrangeira. Logo no início, os alunos aprendem o 
vocabulário que lhes é apresentado na sua totalidade, mas, â medida 
que o curso vai avançando, muitas das novas palavras perdem-se, tanto 
no que respeita ao vocabulário activo como ao passivo, mas nitidamen
te mais no que respeita ao primeiro. 

- Macauly detectou o mesmo erro entre os estudantes de Buenos Aires,por 
quanto sob a forma de advérbio. 

- Macauly dá-se também conta da dificuldade que o verbo inglês assist re 
présenta para os estudantes falantes de espanhol. Propõe mesmo que o 
professor não se preocupe com ensinar o seu uso correcto, recorrendo, 
em vez disso, ao verbo help. 

- Em "A General Service List", ali ocorreu 13.824 vezes em 5 milhões de 
palavras contadas e whole apenas 1.402 vezes em dois milhões e meio 
(cf. West pp. 14 e 563), o que corresponde a 0,271 e 0,051, respecti 
vãmente. 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Em dois milhões e meio de palavras contadas, like ocorreu 4.266 vezes 
(cf. ob. cit., p. 278). 

Informação pessoal de C. James. 

Quirk et ai. chamam a more "multai pronoun" e "paucal pronouns" aos 
seus antónimos less e fewer (cf. p. 220). 

- Estas percentagens foram calculadas com base no número de ocorrências 
que a GSL fornece, mas nesta não há indicação de percentagens no senti 
do que eu tenho utilizado. Em relação as duas palavras em causa indi-
cam-se as seguintes ocorrências: entre dois milhões e meios de pala
vras: 12.278 para say e 3.550 para tell. 

- A GSL não a regista entre as 2.000 palavras de que trata, ao contrário 
do que acontece com row e rank. 

- Ê claro que, para a aluna, threaten, surgiu como um substantivo.O fac
to de ser aqui classificado de verbo resulta da forma e não da função. 
0 mesmo se aplica a todos os outros casos de troca entre categorias. 

- As classificações das categorias morfológicas que constam do quadro 
baseiam-se no princípio enunciado na nota anterior. Por exemplo, friend 
é" considerado substantivo, não obstante lhe ter sido dada a função de 
adjectivo na frase *He is admired because he is friend and paternal
ist (29-b e 29-c). 

- 0 conceito de fácil deve ser entendido no sentido ladoniano da hipóte 
se da análise contrastiva. 

- O termo 'tradicionais' e aqui empregado com referência a todos os mé
todos anteriores à novel corrente conhecida por CLT (Communicative 
Language Teaching). 
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'Capacidade' deve ser entendida, neste contexto, como uma das quatro 
clássicas: ouvir, falar,,1er e escrever. 

25 - Note-se que aqui sõ são considerados os "single-word adverbiais" (Chris 
tophersen et ai.:163). Os complementos circunstanciais mais extensos fo 
ram já considerados em Ordem dos elementos na frase (p. 135 ss). 

26 - Veja-se Christophersen et al. (ob. cit.: 163-8) ou Quirk et ai. (Agram 
mar of Contemporary English:426) sobre a definição de posições ini
cial, medial e final dos advérbios. 

27 - 0 código aqui usado é o de B. Florido et ai. (p.6). 

28 - Sobre advérbios de frequência e sua colocação ver Eckersley et ai. 
(171-252) ou Thomson et ai. (50-51). 

29 - Também em Ceilão se concluiu que "o erro mais conum foi o emprego er
rado dos artigos" ("Common Errors in Ceylon Schools Research Group " , 
p. 73). 

30 - Esta afirmação não quer dizer que, estilisticamente, não haja uma maior 
preferência pelo artigo definido. 0 que ela significa ê que o artigo 
indefinido é aceitável. 

31 - Num estudo sobre os problemas causados a estudantes árabes pelo arti
go definido inglês, Paul Willcott averiguou que o número de erros de 
omissão desse artigo (235 ocorrências) foi quase o dobro do dos erros 
por emprego abusivo (120). 

32 - Esta percentagem foi por mim calculada com base nos dados fornecidos 
pela autora numa tabela (p. 34) em que as percentagens não estão cal
culadas. A percentagem referida poderia ainda ser aumentada, eventual 
mente, por haver erros de omissão no grupo de erros não sistemáticos 
('nonce mistakes'). 
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- Em certa medida, foi isso que J. Schachter (1974) realizou, embora com 
adjectivos diversos. 

- Quirk et al. (ob. cit.:156) usa a expressão indexai the. 

" - Com nomes de países o artigo definido pode ser quase sempre emprega
do em português. As únicas excepções que me ocorrem são: Portugal, An 
gola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. 

- A marca x assinala o lugar onde se verificou uma omissão. 

37 - Cf. Quirk et ai. 1976:156. 

- Os artigos empregados redundantemente são sublinhados para mais rápi
da localização. 

- Na terminologia tradicional other e suas variantes em número e caso é 
considerado pronome ou determinante indefinido (cf. Eckersley et ai.: 
124). 

- Ë oportuno lembrar que o número total de estudantes que produziram os 
textos de onde o corpus foi extraído é de 84. 

- Sobre o conceito de genitivo de grupo ver Quirk et ai. 1976:202. 

- As formas negativas são tratadas noutra secção (ver p. 288). 

- Em alguns casos é detectável a influência de outras línguas estrangei 
ras, nomeadamente do alemão (e.g. but details have been brought in the 
novel (in den Roman)). 

- Esta afirmação baseia-se no grau de competência média que é de esperar 
nos alunos deste nível de aprendizagem. Em níveis mais baixos, nomea
damente no elementar e no pré-intermédio, são muito frequentes os er-



- 426 -

ros em que o infinito é precedido de uma preposição (e.g. *He is in
terested in to leam English). 

45 - Não possuo dados estatísticos que suportem esta afirmação. Ela é pro
duto de experiência pessoal e alguma intuição, ambas confirmadas pelo 
elevado número de vezes em que in foi usado erradamente (78 vezes), 
não so em substituição de on, mas também de outras preposições, desig 
nadamente at. 

1+6 - Na contagem de General Service List of English Words, em 2,5 milhões 
de palavras, in ocorreu 48.337 vezes (cf. p. 246) e on apenas 24.750 
(cf. p. 335) . 

47 - Leech et al. chamam-lhe 'introductory it' (cf. p. 182). 

48 - Ver Mukattash 1977 (p. 44 ss), por exemple 

49 - Esta transferência de erros da Ll para a L2 ë ilustrada por Jordens. 

50 - Este erro ocorreu na tradução da passagem apresentada na p. 325. 

51 - Vejam-se exemplos disso em b) infra. 

- Uma das razões que poderão contribuir para isso poderá ser a circuns
tância de, tanto a palavra inglesa como a portuguesa, desempenharem 
também a função de conjunção subordinativa e, por isso, serem usadas 
com muita frequência. 

53 - Pode também acontecer que os alunos não estejam habituados a fazer a 
analise da Ll e, consequentemente, não sejam capazes de distinguir en 
tre orações relativas restritivas e não restritivas. 

5k - Sobre a correcção dos erros ver o capítulo 4, onde a questão é aborda 
da (p. 432 ss). 
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- Hã, de facto, um caso em que which foi usado em vezdewhat: I'm going 
to try to tell as clear as I can, which is my own philosophy [42]. 

- Wyatt também encontrou este tipo de erro entre os estudantes ugande-
ses (cf. p. 183). 

- Ver a p. 186 ss. a confusão entre all e everything, salientada a pro
pósito dos erros lexicais. 

- Haveria grandes probabilidades de whose ter sido empregue se na frase 
portuguesa em que, presumivelmente, o aluno se baseou estivesse pre
sente o pronome cujo em vez da forma muito frequente, mas errada que 
o seu. 

- A forma of which é considerada muito formal e, por isso, é pouco fre
quente . 

- Também se pode dizer "todos os géneros/todas as espécies de". Ê eviden 
te, no entanto, que os alunos que cometeram estes erros partiram das 
formas singulares. 

- As irregularidades também são contempladas nestes níveis quando se re 
velarem nuitos frequentes ou funcionais (e.g. os plurais anglo-saxóni 
cos tais como men, children, etc.). 

- Sobre os conceitos de sujeito nocional e sujeito gramatical ver Quirk 
et ai. 1976:956 ss. 

- People está na origem de 12 dos erros de concordância entre o sujeito 
e o verbo, isto é, 15,4?,. 

- Também entre os falantes ingleses hã a tendência para empregarem o sin 
guiar em casos em que o plural é devido. Todavia tal tendência ainda 
é considerada errada (cf. Quirk et al. 1980:176). 
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65 - Cf. Eckersley et al.:94. 

66 - Esta hipótese leva-nos a pensar na quantidade de erros encobertos 
('covert errors') que não se conseguem detectar por, superficialmente, 
as formas produzidas terem resultado correctas por acaso. 

67 - Estes exemplos foram tirados de Eckersley et ai.: pp. 162 e 164. 

68 - Cf. Quirk et ai. 1976:841. 

69 - É evidente que, ao fazer esta afirmação, estou a pensar na transferên 
cia de frases correctamente elaboradas em português, o que poderá não 
ser sempre conseguido pelos alunos. Por exemplo, é muito corrente ou-
vir-se "Descobri que era a senhora que eu vi aquela manhã", em vez de 
"... que eu tinha visto...", visivelmente mais 'gramatical'. 

70 - A frase portuguesa apresentada não é a tradução literal da frase in
glesa escrita pela aluna, mas sim aquela que julgo ter-lhe servido de 
base. 

71 - A utilização da terminologia inglesa é, neste caso, mais exacta por 
não haver numa e noutra língua termos que se equivalham totalmente. 

72 - Schurrman (1980:115) aponta o past simple como um dos erros típicos 
dos aprendentes holandeses. 

73 - No seguimento destas considerações, Ockenden apresenta um processo mui 
to interessan*e e, aparentemente, eficaz para o ensino diferenciado 
dos dois tempes. 

7k - Para além de outras incorrecções que a frase contem, e notório o em
prego de since por for, uma confusão clássica entre os aprendentes por 
tugueses pelo facto de ambas as palavras, alias como ago, poderem cor
responder ao português há. 
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'  A designação futuro e aqui usada no sentido tradicional, i.e. shall/ 
. /will + V inf.. 

7fí ■*■ 

 A propósito deve dizerse que muitos dos alunos obrigados a fazer exa 
me final são alunos pouco assíduos às aulas. A falta de aprendizagem 
pode, neste caso concreto, não significar falta ou deficiência do en
sino. 

77 

 Reparese na ausência do artigo definido em (1a). 

78  Cf. Quirk et ai. 1976:1002. 
"  0 'overcompounding' é muito frequente no inglês dos jornalistas. Daí 

que seja por vezes designado por journalese. 

 A designação de erros complexos não deve ser confundida com nenhuma 
das categorias de Burt e Kiparsky (1975) de erros globais e erros lo
cais, embora os erros complexos ocorram, normalmente, dentro de uma o
ração e, por isso, se possam considerar locais. No entanto, na defini 
ção das duas investigadoras referidas, são levados em conta apenas os 
erros gramaticais enquanto que, no presente estudo, os erros que de
signo por complexos incluem também erros de léxico. 

 £ evidente que há erros que são cometidos pelos aprendentes mais adi
antados por ocorrerem com aspectos linguísticos tratados apenas a par 
tir dos níveis mais elementares. Os principiantes, por exemplo, nãoco 
metem erros em matérias que nunca trataram. 



CAPÍTULO 
4 



-431 -

4. Çonsiderações_de_natureza_didãctica 

4.1 Nota introdutória 

Os erros que foram objecto de analise no capítulo anterior não de
vem ser encarados como típicos do nível e natureza dos estudos em 
que os seus autores estavam integrados, mas como resultantes de in
suficiências, inadequações, limitações humanas e materiais ocorri
das ao longo de todo o processo de ensino/aprendizagem em que os a-
lunos participaram desde a sua primeira aula de língua inglesa. Nes_ 
te sentido, talvez fosse legítimo falar-se, a propósito dos erros do 
corpus, em erros fossilizados, dada a sua longa sobrevivência. Toda 
via, por razões anteriormente expostas Oerp. 66 ss.) acho o termo fos 
silização demasiadamente radical e, sob o ponto de vista do ensino 
das línguas estrangeiras, demasiadamente pessimista. 

No entanto, o corpus que reuni é prova mais do que evidente de que 
os erros existem - existiam, pelo menos, em 1982, e não ê de esperar 
que a situação se tenha alterado radicalmente a partir de então -,e 
o ensino do inglês em Portugal tem que encarar, muito a serio, todas 
as medidas possíveis que conduzam ã desejável melhoria. A concepção 
e aplicação de tais medidas devem importar, não exclusivamente à u-
niversidade, como última instituição por que os alunos passam, mas a 
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todos os graus de ensino com responsabilidades no ensino da língua 
inglesa. Por isso, as propostas que integram este capítulo devem 
ser entendidas como devendo ser aplicadas ao longo de todo o pro -
cesso de aprendizagem, na esperança de que, em consequência da sua 
aplicação, os estudantes que chegarem à universidade estejam já li
bertos de alguns dos erros que ainda os caracterizam e se possam de 
dicar a níveis mais adiantados de aperfeiçoamento no uso da língua 
inglesa. 

As primeiras propostas que surgirão ligam-se com a correcção dos er 
ros. Por razões de cronologia metodológica, talvez fosse mais acon
selhável que a prevenção viesse primeiro (os erros surgem porque não 
foram evitados). Todavia, estamos perante um conjunto de erros con -
cretos que chegaram - e, suponho, continuam a chegar - a faculdadee 
que a esta compete eliminar através de adequadas medidas terapêuti
cas. 

4.2 Ç2nÍgÍ£_2u_não_corrigir os erros 

De uma maneira geral, como jã tem sido salientado noutros pontos des 
te trabalho, os professores preocupam-se com a correcção tentativa 
dos erros que os seus alunos cometem. Aqueles que procedem ã correc 
ção fazem-na de forma diferente, conforme a corrente didáctica de rê 
mediação a que pertencem. Outros há que nem sequer consideram impor! 
tante que os erros sejam corrigidos. Analisemos cada uma destas po
sições. 

4.2.1 A perspectiva audiolingual behaviourista 

Os métodos que se costumam designar por estruturais/gramaticais prés 
tavam grande atenção aos desvios cometidos pelos alunos, combatendo^ 
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-os de modo a assegurarem a desejada correcção formal. Um bom teste 
munho desta preocupação estruturalista é o seguinte depoimento de 
Billows: 

"0 professor pode controlar o processo de aprendizagem se o iniciar 
e desenvolver oralmente. Ele deve providenciar para que os erros, 
quando adquiridos, sejam imediatamente corrigidos. Ele deve fazer 
seguir a sua correcção de exemplos da forma correcta em numero su
ficiente a fim de varrer a forma incorrecta das mentes dos seus a-
lunos. Os erros cometidos em trabalhos escritos não podem ser vis -
tos pelo professor durante dias [sem correcção]; durante todo esse 
tempo eles permanecem por corrigir na mente do aluno,mergulhando ca 
da vez mais profundamente nas células cerebrais" Çp.24) 

Logo a seguir, o conhecido metadologo exemplifica o modo como a cor 
recção deve ser conduzida: 

"My mother speak Tamil, says a boy. 
Your mother speaks Tamil, does she? says the teacher. My mother 
speaks English. What does Ramaswamy's mother speak,Balasubramaniam? 
- She speaks Tamil. And what does your mother speak? She speaks Ta 
mil. What does your falher speak? - He speaks Tamil." 

Em complemento deste exemplo Billows acrescenta uma nota que é bem 
elucidativa sobre o modo como os erros eram encarados nos anos ses
senta: "Não ha necessidade nenhuma de se chamar a atenção para o er 
ro, ele e simplesmente cilindrado pela forma correcta repetidamente 
produzida" (ibid.) 

Alem da guerra feroz ao erro que destes excertos transparece, ê tam 
bem evidente, nos processos de correcção recomendados, uma das estra
tégias fundamentais da corrente behavourista: a formação de hábitos. 
Nela acreditavam os pedagogos de então como forma de inculcar "pro
fundamente nas células cerebrais" dos alunos as formas correctas que 
lhes pretendiam ensinar. 0 exemplo citado esta de absoluto acordo 
com a teoria predominante na época, mas a sensação com que se fica 
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ë a de que nele ha uma certa ingenuidade do professor, ao cumprir 
fielmente as doutrinas em que acredita. Não há a mínima considera
ção pela hipótese de o aluno poder perceber a regra violada por pro 
cessos mais rápidos e que apelem mais directamente â sua inteligên 
cia. 

De acordo com a mesma teoria, a exposição prolongada as formas in 
correctas -produzidas pelo próprio aluno ou pelos seus colegas-,ou 
a sua longa permanência na mente do aprendente poderiam propiciar 
a aquisição definitiva dessas formas, cuja erradicação era conside 
rada muito difícil. 

Para os behaviouristas, o ensino das línguas pelo método audiolin-
gual baseava-se fortemente na repetição intensiva dos aspectos lin 
guísticos a ensinar, com vista ã formação de hábitos correctos. Pa 
ra servir este objectivo, surgiram os exercícios estruturais, que 
se tornaram muito populares. Tais exercícios tornaram-se o recurso 
ideal para 'roll flat' as formas incorrectas, quando estas surgiam. 

A confiança depositada por Billows nos processos que defendia trans 
parece no exemplo que nos deixou. Embora a natureza do erro apresen 
tado seja gramatical, o ilustre autor considerava que o ensino ex
plícito da regra de gramática aplicável ao caso "teria sido muito 
mais trabalhoso, certamente muito menos bem sucedido" (ib.). Assim 
se rejeitava na corrente behaviourista o recurso ao livro de grama 
tica, que poderia facultar aprendizagem mais consciencializada. Do 
mesmo modo, em relação ao vocabulário, Billows critica os professo 
res que "parecem acreditar em que, fornecendo-se o equivalente de 
uma palavra na língua materna, ou explicando o que ela significa,é 
ensiná-la"(ob.cit.:27). E acrescenta, de imediato, num estilo sabo 
roso cheio de poesia e de fê inabalável: "Se aprendemos uma língua 

1 -como parte do comportamento , tao dependente dele e tao parte dele 
como a espuma e da onda e tão inconcebível quanto a flor é inconce 
bível sem a planta, nós podemos aprender as palavras e as expres
sões e integrá-las no nosso conhecimento da língua, sem termos ne-
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cessidade de perceber exactamente o que elas significam. Quando um 
dia tomarmos conhecimento de que entendemos o seu significado,isso 
é um sinal de que as sabemos" (ib.) 

0 convívio, cuidadosamente programado, com as formas da L2 -quase 
exclusivamente orais e empregadas em diálogos sobre situações uni
tivas da vida real- era para os estruturalistas-behavouristas a ga 
rantia da sua aquisição. As regras seriam intuitivamente aprendi 
das, sem qualquer necessidade de se recorrer a explicações de ca
racter gramatical ou ao meio cómodo representado pela L1. Esta e-
ra um instrumento proibido nas salas de aula estruturalistas por 
ser considerada um elemento de distracção. 

Para os estruturalistas (e.g. Frisby, Byrne, I.Morris, Fries,Lado, 
etc.) o erro era, como se depreende do que fica atrás dito, total
mente indesejável e deveria ser combatido imediatamente após a sua 
ocorrência. Acentue-se, no entanto, que para eles contava fundamen 
talmente, o erro de forma, pois acreditavam que, assegurado o domí 
nio do sistema, o aprendente estaria em condições de usar a língua 
adequadamente. Como veremos, as correntes da metodologia das lín
guas que se seguirão ao estruturalismo têm opiniões bem diversas a 
cerca das mesmas questões, embora em alguns aspectos, nomeadamente 
na fe quase cega que põem nas suas propostas e no modo ousado co
mo as pretendem impor, se assemelhem muito aos estruturalistas. 

4-2.2 A perspectiva audiolingual cognitivista 

0 audiolingualismo behaviourista não conseguiu produzir falantes na 
L2 â medida da sua confiança no método e das promessas que se en
contram nas posições que defendiam. Ao fim e ao cabo, acabou por 
falhar quase tão rotundamente como o método da gramática e tradu
ção que o tinha antecedido e que os audiolingualistas tão violenta 
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mente -e justamente, acrescente-se- criticaram. Por isso -por sua 
vez- começou a ser também violentamente criticado, tanto por 
linguistas -que criticavam, por exemplo, o uso praticamente exclu
sivo da linguagem falada e a consequente exclusão das formas escri
tas -como por psicólogos, que propunham para o ensino das línguasu 
ma atitude cognitivista, em substituição da behaviourista que esta
va a ser usada. Os professores, por sua vez, descobriram que o mê-
todo não tinha a eficácia esperada na formação de hábitos linguís -
ticos e descobriram também que a aquisição da gramática por via in 
dutiva não estava ao alcance da maioria dos alunos. Ao tomarem cons 
ciência destes factos, muitos professores regressaram aos processos 
expositivos para ensino da gramática, tal qual se tinha feito nos 
métodos de gramática e tradução. Também os alunos, forçados a cum
prir maçadores exercícios estruturais, contendo palavras e estrutu 
ras que eles,as vezes, não compreendiam e cuja explicação lhes era 
negada, perdiam, cada vez mais, o interesse pela aprendizagem das 
línguas. 

Seria injusto considerar totalmente inútil tudo quanto o método au 
diolingual da primeira fase lançou na cena internacional da didác
tica das línguas, apesar das críticas acima referidas e dos defei
tos apontados. Teve, pelo menos, a grande virtude de chamar a aten 
ção para a importância das formas orais das línguas, que, ao fim e 
ao cabo, é a modalidade mais utilizada na comunicação espontânea e 
imediata. E também, como reacção contra o papaguear das regras gra 
maticais que o método da gramática e tradução cultivara, desenvol
veu a primeira grande campanha a favor da língua como instrumento 
de comunicação -objectivo que não conseguiu-, considerando a cor
recção gramatical como importante factor dos autênticos actos comu 
nicativos. 

No cenário de insucessos e no meio das críticas endereçadas ao au
diolingual ismo behaviourista, surgiu uma nova corrente -também de 
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tom marcadamente gramatical- com propostas de aprendizagem cons
ciente. Chamou-se-lhe movimento cognitivista, e já foi considerado 
-em minha opinião, correctamente- uma forma modificada de audiolingu 
ismo" (Krashen & Terrel 1983:15). 

Os promotores da nova tendência prestavam muita atenção ã gramati -
ca e, por isso, consideravam que "o bom professor de línguas deve 
ter bem claro na sua mente que, quando as crianças aprendem uma lín 
gua, não aprendem a partir dos seus erros; aprendem os seus erros . 
0 que quer dizer que o professor tem de oferecer aos seus alunos o 
máximo de oportunidades para que pratiquem a língua (ouvindo, fa -
lando, lendo e escrevendo) e o mínimo de oportunidades para que co 
metam erros" (Bright & McGregor:4). A convicção de que os alunos 
não aprendem a partir dos erros tem por base um raciocínio linear 
dos cognitivistas: se acontecesse o contrario, qualquer aluno apren 
deria tanto mais quanto mais erros cometesse. Ora isso é desmentido 
pelos professores que estão fartos de saber que são os alunos que 
menos aprendem aqueles que cometem mais erros. 

0 ideal seria que nenhuns erros surgissem e que a aprendizagem se 
processasse de um modo regular, num progresso constante e seguro,do 
primeiro momento ao último. Todavia, o ideal é inatingível: os er
ros surgem nas situações mais surpreendentes, muitas vezes contra -
riando todas as previsões do professor. Perante eles, ha que pro
ceder â sua correcção de modo a não desencorajar os alunos. "Ele 
tem de se preocupar com os erros, todos eles prejudiciais por ajuda 
rem a confirmar um mau habito" (lb,:.130). 

Embora a posição dos cognitivistas seja mais moderada do que a dos 
behaviouristas -não usam expressões como 'cilindrar os erros'- , a-
conselham a que se não consinta que um aluno escreva "She give him 
a change but when he counted the money they were not enough" (ob. 
cit.:236), mesmo que a comunicação se realize. Bright e McGregor 
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acrescentam: "Não nos devemos contentar com a comunicação, embora o 
sentido geral seja claro, se ela leva ao leitor mensagens tão depri 
mentes sobre o nível de gramaticalidade do seu autor" (ib.). 

Até aqui não ha grandes diferenças entre as duas modalidades de au 
diolingualismo de que tenho vindo a falar: ambas concordam 

(a) na indispensabilidade do ensino da gramática, 
Cb) na necessidade de se evitarem os erros, e 
(c) na necessidade de os erros serem corrigidos de imediato. 

A diferença surge nos processos de correcção que cada uma das cor
rentes propõe. Enquanto os behaviouristas propõem que a correcção 
se faça pela sobreposição imediata e repetida das formas correctas, 
evitando-se dar explicações sobre as razões do erro, os cognitivis-
tas actuam de forma bastante diversa. Bright e McCregor dizem- nos 
como se deve proceder: 

"Teacher: Is Rebecca Green a woman? 
Pupil : Yes, he is. 
Teacher: No. Yes, SHE is. Because she's a woman. 

Na oportunidade seguinte bastará fornecer a correcção e perguntar a 
razão aos alunos" Cp.240). 

Este exemplo parece não estar de absoluto acordo com a teoria que o 
precede, nomeadamente no que diz respeito â 'razão [i.e. explicação] 
dada de maneira breve'. Além disso, o dialogo apresentado peca por 
extrema artificialidade e pouca clareza. Mesmo assim, é possível com 
parar esta técnica de correcção com aquela que foi tirada de Billcws 
e citada mais acima. Da parte de Billows há a recusa, como princípio, 
de fornecer ao aprendente qualquer tipo de explicação sobre o erro 
por se julgar isso dispensável e pouco eficaz, â luz da teoria be-
haviourista. Bright e McCregor entendem que fornecer a razão do erro, 
i.e. justificar a correcção, é o processo aconselhável pois permite 
ao aluno compreender futuras correcções. Ã recusa da explicação, em 
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Billows, nao corresponde recusa de exercitação da parte dos outros 
dois autores , o que poderá constituir uma vantagem para o lado 
dos cognitivistas. A sua atitude ë mais flexível: reconhecem as van 
tagens da exercitação, mas acrescentam-lhe a compreensão, por par
te dos alunos, daquilo que ë exercitado. Do papaguear vazio, que, 
muitas vezes, tinha lugar nas praticas behaviouristas, passa-se ao 
'drill' consciente, embora sem se evitar totalmente a queda na mo
notonia. 

A explicação constitui, em meu entender, um elemento importante eu 
til que o movimento cognitivista nos propõe. Se aprender uma lín
gua tem muito a ver com a formação de hábitos, aprender e usar uma 
língua ë também uma actividade inteligente. Esta por demonstrar se, 
quando falamos na nossa língua materna, procedemos a operações me
ramente mecânicas ou se a aparente mecanicidade e automatismo não 
são mais do que a inteligência e o raciocínio a funcionarem a alta 
velocidade para avaliação das formas e dos termos adequados e re
queridos por cada situação de comunicação. Ao explicarem aos apren 
dentes porque esta errado aquilo que produzem linguisticamente, os 
cognitivistas estão a fornecer-lhes um instrumento de utilidade pa 
ra o futuro imediato e longínquo e a tornarem a aprendizagem da L2 
uma actividade consciente. Em ocasiões futuras, os aprendentes po
dem relembrar a explicação recebida, apelando para os seus conheci 
mentos armazenados conscientemente e 'monitorizarem' a sua propria 
produção, sentindo cada vez menos necessidade do auxílio do profes 

3 sor. 

Quanto ã correcção dos erros, em conclusão, os audiolingualistas 
são nitidamente a seu favor, variando apenas quanto aos métodos au 
tilizar, conforme a corrente em que estão integrados: behaviouris-
ta ou cognitivista. Vejamos, a seguir, como a mesma questão ê enca 
rada por outros movimentos mais recentes. 



( 

Quando o trabalho se encontrava na fase de encadernação, foi detectado 
um salto na numeração das páginas: passa-se da 439 para a 450. Porque 
a falha foi detectada demasiadamente tarde, não se procedeu a devida 
correcção. 
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4.2.3. A perspectiva comunicativista 

Mesmo para os audiolingualistas e para os seguidores e praticantes 
de outras correntes anteriores, o fim último do ensino das línguas 
vivas estrangeiras era transmitir aos aprendentes a capacidade de 
comunicarem através dessas línguas. Frequentemente, porém, esse ob 
jectivo era perdido de vista durante o longo processo da aprendiza 
gem, e os meios concebidos para o atingirem transformavamse em fins 
em si mesmos. 

Por isso, o movimento comunicativista, que surgiu no horizonte da 
didáctica das línguas nos princípios da década de setenta,não veio 
anunciar nenhuma novidade essencial. Se hã mérito no seu contribu
to para a arte de ensinar as línguas, ele reside na enérgica chama 
da de atenção para a função comunicativa que uma língua é chamada 
a servir. Em consequência disso, o comunicativismo *"tornanos mais 
fortemente conscientes de que não é suficiente ensinar aos apren

dentes a maneira de manipular as estruturas de uma língua estran

geira. Eles têm, igualmente, que desenvolver estratégias para re

lacionarem estas estruturas com as funções comunicativas em situa
ções reais e em tempo real" (Littlewood 1983:xxi). Por outras pa
lavras, o que o perfeito acto comunicativo requer do falante de u
ma língua e que este domine o sistema ('usage') e, ao mesmo tempo, 
utilize esse sistema de maneira pragmaticamente adequada ( 'use' ) 
(cf. Widdowson 1978:2 ss.). 

Na pratica, i concentração absorvente dos comunicativistas na 'com 
petência commicativa' levouos (forçouos?) a negligenciar a com 
petência sis;émica e, consequentemente, a tolerarem os erros de um 
modo que qua quer praticante do audiolingualismo consideraria abso 
lutamente iniceitãvel. Vista a questão da perspectiva comunicativa, 
não hã dúvid i de que "hã erros que a pessoa que fala ou escreve po 
de cometer s ;m que o conteúdo do enunciado seja diminuído" ( Lin
dell:96). 01 ; son, por exemplo, põe em causa os resultados dos es %>■ 

,1 \ 
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forços de correcção dos erros por meio da imitação e dos exercí
cios estruturais. Por isso tem advogado uma atitude de transigên
cia em relação aos desvios formais, fundamentando a sua posição,en 
tre outras razões, na de que a sua analise de erros, produzidos por 
alunos na execução de dois testes diferentes, parece confirmar que 
os erros podem constituir uma forma de aprender em vez de consti
tuírem um obstáculo a aprendizagem (1974:75). É evidente a distân 
cia abissal que separa esta opinião da de Billows ou mesmo da de 
Bright e McCregor. James atribui a tolerância manifestada pelos co 
municativistas em relação aos erros dos alunos ã sua falta de in
clinação para o ensino da estrutura, o que, por sua vez, é reforça 
do pela "grande discrepância entre o 'input' (aquilo que é ensina
do) e o 'intake' (aquilo que é aprendido)" (1977:61). A tolerância 
dos erros seria "como uma atitude de desespero" (ib.). 

Mas a posição dos comunicativistas em relação aos erros não fica 
por aqui. Ha aqueles que não so os toleram e consideram a sua cor
recção irrelevante como até a consideram contraproducente. Ë isso 
que proclamam Krashen e Terrel (os mais entusiastas p r o pagadores 
da 'natural approach') quando se referem as primeiras fases nos ter 
mos seguintes: "os erros na linguagem oral que não interfiram com 
a comunicação não são corrigidos" (1983:20). 

4.2.4 Uma perspectiva eclética 

Os problemas da didáctica das línguas vivas estrangeiras nunca fo
ram resolvidos através de medidas radicais, É essa a lição a tirar 
da sua historia, embora pareça que isso foi muitas vezes ignorado 
pelos ideólogos de novas abordagens quando estas aparecem. A expe
riência adquirida em cada tentativa anterior -quer os seus resulta 
dos sejam positivos quer eles sejam negativos- é sempre um capital 
que. deve ser aproveitado e reinvestido nas iniciativas futuras. Es 
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te ponto de vista aplica-se integralmente à correcção dos erros. 

Muitas vezes, os investigadores, particularmente os modernos invés 
tigadores americanos, recorrem â comparação entre o modo como se 
processa a aquisição da língua materna e a aprendizagem de uma se
gunda língua para daí tirarem conclusão sobre o processo universal 
de aquisição das línguas, quer maternas quer estrangeiras.E, a pro
pósito da correcção dos erros das crianças pelos pais, chegaram â 
conclusão de que so uma pequena parte desses erros é corrigida: a-
penas ocasionais erros de pronúncia, alguns verbos e palavras mal
criadas. Os pais preocupam-se muito mais com o valor de verdade da 
quilo que as crianças dizem do que com a forma daquilo que dizem 
(Cf. Brown et ai.(1970 e 1973)) e (Krashen et ai. (1983)). 

Naturalmente que os pais são excelentes professores da L1 e todos 
nos somos testemunhas dessa excelência. No entanto, ha nas posi
ções acabadas de referir dois aspectos que merecem ser questiona
dos. O primeiro é a insistência americana na identidade do proces
so de aquisição de uma L1 e de uma L2, defendendo mesmo que essa i 
dentidade se estende ate aos casos em que a L2 ê aprendida nas sa
las de aula. É, quanto a mim, uma posição extremamente discutível 
que analisarei mais adiante. Para já basta-me dizer que, embora a-
ceite a existência de semelhanças parciais nos dois processos, as 
situações em que cada um tem lugar são extremamente diversas e têm 
de ser consideradas para efeitos de aquisição de uma língua estran 
geira no ambiente escolar. Por isso, mesmo que se confirme aquilo 
que Brown e os seus colaboradores afirmam acerca do modo como os 
pais corrigem os erros cometidos pelos filhos pequenos, a estraté 
gia não pode ser adoptada pelo professor de línguas estrangeiras. 

0 segundo aspecto a analisar diz respeito àquilo -e não sõ ao modo-
que os pais corrigem. Os erros que, segundo Brown et ai., os pais 
corrigem são 'certos verbos' e pronúncia incorrecta. São, portanto, 
dois aspectos formais da linguagem. Krashen & Terre1,citando Brown 
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et al., exemplificam a estratégia dos pais corn dois exemplos: se a 
criança diz Her curl my hair, o erro não é corrigido por não inter 
ferir com a comunicação; mas se diz Walt Disney comes on television 
on Tuesday, há lugar ã correcção imediata pois ha erro de informa
ção devido ao facto de W. Disney aparecer na televisão ã 4ã.feira. 

Estes exemplos são óptimos. 0 segundo é, obviamente, um erro que 
tinha de ser corrigido desde que o alocutãrio estivesse a par dos 
programas televisivos e se desse conta da incorrecção informativa. 
Ficaria por corrigir, i.e. seria um 'covert error' se essa condi
ção não se verificasse. Repare-se, todavia, que o erro não e um er 
ro linguístico, isto e, trata-se de um tipo de incorrecção que na
da tem a ver com a aprendizagem de uma língua, mas sim com o conhe 
cimento de uma realidade local. A criança que usou Tuesday fe- lo 
por julgar que o programa em que estava interessada tinha lugar no 
32. dia da semana. Se soubesse que era no dia seguinte teria usa
do a palavra Wednesday, que conhecia. Mas se os pais notassem que 
a criança confundia os dias da semana e dizia Tuesday a pensar no 
42. dia da mesma, a correcção viria certamente do mesmo modo, mas, 
nessa hipótese, com objectivos diferentes. A palavra correcta se
ria fornecida, não para corrigir um erro pragmático, mas um erro 
linguístico. E esta é que é a situação normalmente vivida nas sa
las de aula. Os alunos, linguisticamente adultos, jã possuem as es 
truturas mentais que lhes facultam distinguir os vários dias da se 
mana; o que lhes falta são os elementos do novo código para tradu
zirem essas estruturas na L2. 

Mas o que é dito sobre o primeiro dos erros também não e totalmen
te pacífico. É legítimo duvidar-se sobre se será essa a atitude ge 
neralizãvel a todos os pais. Da observação intencional de alguma! 
situações aP5s a leitura das conclusões de Brown, ficou-me a ideia 
de que os pais também corrigem erros de forma com muita frequência 
Na realidade, os pais podem achar graça aos erros cometidos pelos 
filhos, mas, de uma maneira geral, não deixam que isso aconteça u-
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ma segunda vez: fornecem as formas correctas e encorajam os filhos 
a repeti-las. Foi isso, alias, que Corder teve oportunidade de teŝ  
temunhar numa gravação que se destinava, precisamente, a estudar a 
aquisição da língua materna pelas crianças. Eis o dialogo que o lin 
guista de Edinburgo estudou: 

"Mother: Did Bill have his egg cut up for him at breakfast? 
Child : Yes, I showeds him. 
Mother: You what? 
Child : I showed him. 
Mother: You showed him? 
Child : I seed him. 
Mother: Ah, you saw him. 
Child : Yes, I saw him." (1967:167) 

Corder encontra semelhanças entre este diálogo e aquilo que costu
ma ocorrer nas salas de aula. É um conclusão que dificilmente pode 
rã ser contrariada. 0 que importa aqui salientar ê a insistência 
da mãe, tanto na correcção dos aspectos lexicais como nos aspectos 
formais da linguagem da criança. Esta atitude parece-me correspon
der muito mais ã realidade do que aquela que foi apresentada pe
los linguistas americanos. Alem disso parece-me também mais útil 
para utilização nas aulas de línguas estrangeiras do que a tole
rância formal referida por Krashen. 

Os exemplos e as posições citadas tiveram como intenção pôr em evi 
dência que não ha uma teoria assente e unanimemente aceite sobre 
os processos que se desenvolvem dentro de um indivíduo quando apren 
de a sua própria língua. As opiniões podem mesmo ser antagónicas,o 
mesmo acontecendo no que respeita ã atitude em relação aos erros. 
Por isso não basta invocar-se um caso, ou mesmo um conjunto de ca
sos estudados para se tirarem conclusões pretensamente seguras e a 
plicã-las ao ensino das línguas estrangeiras na escola. 

Independentemente daquilo que hã-de ser a sua vida futura, a crian 
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ça vai para a escola, ou é enviada para a escola, com um objectivo 
bem definido: aprender. Pará esse efeito, a escola está dotada de 
meios materiais,dé pessoas e espaços que contribuam para o ensino 
dos seus alunos. Qualquer que seja a disciplina, não passa pela ca 
beça dos alunos -ou dos pais dos alunos, quando estes são crianças-
que a escola lhes ensine erros, ou que lhes permita laborar, per
manentemente, em erros. 0 objectivo do sistema educativo ê a trans 
missão de formas correctas. Quando isso não e conseguido, tem lu
gar a correcção. No entanto, as dificuldades particulares de que 
se reveste o processo de ensino/aprendizagem de uma língua estran
geira (e, em parte, da propria língua materna) tem convencido os pe 
dagogos de que os erros têm de ser encarados como fenómenos natu
rais no desenvolvimento linguístico dos aprendentes. Isso não si
gnifica, necessariamente, que o erro não deva ser corrigido.Em mi
nha opinião, deve sê-lo sempre que possível e quando for pedagogi
camente conveniente. A forma de correcção é que pode variar confor 
me o nível de aprendizagem em que o aluno se encontra e variar tam 
bem conforme as circunstâncias em que o erro ocorre. 

Nos níveis elementares da aprendizagem, o pouco material linguísti 
co de que os aprendentes dispõem afasta-os da possibilidade de uma 
produção livre, fluente e correcta. Daí que, quando a necessidade 
comunicativa se lhe apresenta, ele fique, desconfortavelmente, en
tre duas alternativas : ou renuncia a falar (ou a escrever), inter
rompendo a comunicação, ou avança com elementos arranjados ad hoc, 
sujeitando-se a erros e a insucesso comunicativo. Uma e outra das 
duas atitudes dependem muito do ambiente criado pelo professor.Se
gundo os comunicativistas, o professor que exige correcção formal 
inibe os alunos e estes renunciam a comunicação, É por isso que os 
teóricos pertencentes ao movimento comunicativo defendem que a cor 
recção dos erros formais não tenha lugar nos casos em que a comuni 
cação se consiga. Em meu entender, a defesa da correcção formal 
não implica, necessariamente, inibição dos alunos. 0 professor de-
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vera encorajar, simultaneamente, a correcção e a comunicação e pro 
curar atingir, tanto quanto possível, comunicação correcta, conven 
cendo os seus alunos de que isso é o objectivo último do trabalho 
que desenvolvem em conjunto dentro da sala de aula. Para que a co
municação autêntica seja conseguida, os erros terão de ser elimina 
dos. Mas ele tem de convencer os seus alunos, igualmente,de que en 
cara os erros como um fenómeno natural do processo de aquisição 
de uma língua estrangeira, mas os alunos terão de aceitar como fa
ceta natural da acção do professor que ele proceda à correcção dos 
erros. Perante um erro, o professor não precisa de dramatizar ou de 
se mostrar irritado. Tem de se comportar de tal maneira que, na o-
portunidade seguinte, o aluno não se contraia perante a possibili
dade de errar, pois sabe que o professor apenas o corrigira.Um bom 
ambiente na sala de aula ë essencial a aprendizagem. 

Esta é, a meu ver, a atitude geral que deve ser adoptada. Mas isto 
não significa que todos os erros devam ser imediata e exaustivamen 
te corrigidos. Isso, alem de impossível, conduziria a monotonia 
das aulas e, consequentemente, a desmotivação, que ë adversa a a-
prendizagem e ao bom ambiente que acabei de referir. Mas quando o 
professor, que tem vindo a desenvolver esforços e a imaginar solu
ções para ensinar, por exemplo, os determinantes possessivos, ouve 
um aluno dizer John is coming with her mother , ë perfeitamente le_ 
gítimo que ele proceda ã imediata correcção. Sem dúvida que um er
ro deste tipo se deve ã aprendizagem incompleta. No entanto não me 
parece que a atitude mais recomendável seja ignorá-lo, em vez de 
corrigi-lo, para que o tempo gasto na correcção seja mais bem em
pregado na mais útil exposição às formas correctas,como George pro 
põe (1972:62). A exposição às formas correctas não exclui a possi
bilidade, ou mesmo a conveniência, da correcção. Esta deve ter sem 
pre lugar quando o professor entender que os erros cometidos são de 
molde a contrariar as suas estratégias de ensino a curto, medio ou 
longo prazo. 
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O erro pode mesmo ser utilizado como importante instrumento de mo
tivação. Quando o aprendente erra, de uma maneira geral, não o faz 
intencionalmente. Fã-lo, involuntariamente,por desconhecimento das 
regras ou dos termos próprios, por desatenção, etc. 0 seu propósi
to ê acertar. Se não acerta, tem todo o interesse em ser corrigido, 
e a correcção, nestas circunstâncias, é bem-vinda e pode ser mais 
eficaz do que a simples exposição às formas correctas, sem mais na 
da . Quando as formas correctas são apresentadas a seguir ao acto 
de correcção, elas vão reforçar a aprendizagem do aluno por um fe
nómeno de consciencialização. 

Mas podem ocorrer erros cuja correcção não seja conveniente nos ní 
veis elementares. Isso pode acontecer quando a regra violada for 
complexa ou de esclarecimento difícil para o nível em causa. Por e 
xemplo, se um aluno diz We cannot live without the water,seria qua 
se tempo perdido tentar explicar a uma criança de 10 anos que o ar 
tigo definido não se usa com nomes massivos. Em tais casos, mesmo 
correndo-se o risco de se criarem condições para que o erro se en
raíze -o grande receio dos audiolingualistas- e preferível deixar-
-se o erro passar. A sobreposição da forma correcta a seguir ao er 
ro cometido pode provocar um pedido de esclarecimento da parte do 
aluno, mas, mesmo assim, deve ser apresentada. 0 professor apenas 
terã que habituar os seus alunos a aceitarem que, em alguns casos, 
se lhes não dê explicações, esclarecendo que o assunto será aborda 
do mais tarde. Deve recomendar, no entanto, que aquele mesmo erro 
seja evitado em situações futuras; isto é, devem dizer We cannot 
live without water e não We cannot live without the water.Isto faz 
parte do que é convencional em educação institucionalizada, e os a 
lunos são, normalmente, compreensivos e colaboram. 

Ê nas fases de iniciação que a correcta atitude em relação aos er
ros tem de ser cultivada, e isso ê tarefa, essencialmente, do pro
fessor. Ele terã de desenvolver no aluno a ideia de que o erro não 
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"ë um pecado linguístico" (Jain:208), mas terá de ser reduzido ao 
mínimo. A sua eliminação, porem, não deve ser procurada, exagerada 
mente através da realização de 'drills', o processo preferido pe
los audiolingualistas behaviouristas. Não se pode negar totalmente 
a este processo a possibilidade de produzir alguns resultados posi_ 
tivos. Todavia, a sua utilização frequente corre grandes riscos de 
introduzir a monotonia nas aulas e, consequentemente, revelar-se i. 
neficaz. Mais aconselhável parece-me ser o fornecimento de bons e-
xemplos, relacionados com a realidade circundante ou com as reali
dades que os alunos conhecem, exemplos esses que os alunos poderão 
repetir para reforço da explicação que lhes foi fornecida no acto 
de correcção. 

A estratégia terã de ser diferente quando os alunos em causa se en 
centram em níveis mais adiantados, tais como os estudantes da Fa
culdade de Letras. Os erros por estes produzidos são a prova de que 
o contacto e a exposição mais ou menos prolongada as formas da L2 
não bastam para assegurarem a aprendizagem. Ha vários exemplos no 
corpus de casos em que a propria comunicação não foi conseguida da 
do que o elevado numero e a natureza das transgressões colidiram 
com a compreensão daquilo que os estudantes pretendiam comunicar. 
Veja-se, como exemplo disso, a parte sublinhada da passagem seguin 
te: 

"Few people were left who were not blind, and they began to build 
a new world, a new society. Consequently, they had to abolish cer
tain moral rules and create a comunity different from the previ
ous one. It took a lot of conscious problems to many of them,since 
they had lived in a society with many rules and prejudices"[81]. 

Ë natural que na frase em questão haja erros de variada natureza 
(gramaticais ou outros). No entanto, a incompreensibilidade do que 
foi escrito não nos permite tomar decisões em relação aquilo que de 
ve ser corrigido ou que está certo, a fim de dar ã frase uma forma 
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que lhe permita desempenhar a sua função comunicativa. 

Apesar de tudo, são relativamente poucos os exemplos de situações 
como esta. Por outras palavras, de uma maneira geral, compreende -
-se a mensagem dos alunos. 0 que resta, por conseguinte, são erros 
de natureza formal ou lexical. Isto é, a este nível de aprendiza -
gem, os alunos conseguem comunicar; o que não conseguem é ser cor
rectos linguisticamente. Perante esta situação, o movimento comuni 
cativo deve ter grandes dificuldades em conseguir apontar uma solu 
ção, ou um padrão de comportamento didáctico sem abandonar princí
pios importantes da sua filosofia. De facto, se a comunicação êcon 
seguida pela esmagadora maioria dos aprendentes, que mais podem pre 
tender os comunicativistas? As correntes mais tradicionais, peran
te a mesma situação, entenderiam que, para que a comunicação verda 
deira fosse conseguida, seria necessário limar as arestas estrutu
rais e desenvolver nos alunos a capacidade de escolha do léxico a-
propriado. Mas para se conseguir isso através do ' comprehensible 
input' de Krashen seria entrar-se num ciclo vicioso que careceria 
de muito tempo, e os resultados poderiam ser os mesmos que os con
seguidos até agora. Além disso há que ter em conta que, por se en
contrarem no ano final do seu curso, os autores dos erros do cor
pus têm a última oportunidade que o sistema educativo lhes oferece 
para corrigirem os seus erros. So o poderão fazer pelos processos 
mais económicos em termos de tempo. 

É evidente que os comunicativistas podem atribuir os insatisfato -
rios resultados de ensino aos métodos a que os alunos foram subme
tidos até ao final do seu curso e que, se a abordagem comunicativa 
tivesse sido praticada, os resultados teriam sido outros. Todavia, 
como poderia tal ter sido feito se a generalidade dos defensores 
do movimento comunicativo reconhecem que a abordagem que defendem 
não é praticável nos níveis elementares? 

Os audiolingualistas, por seu lado, poderão alegar que, se os er-
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ros tivessem sido prontamente corrigidos, â medida que os alunos 
os iam cometendo nas diversas fases do seu curso, agora, i.e. no 
final do seu curso, a produção seria muito mais correcta, pelo me
nos sob o ponto de vista formal. 

O mais natural é que os alunos, na sua grande variedade de prove
niências, tenham aprendido inglês por uma mistura de métodos cor
respondentes às preferências dos professores que os ensinaram. No 
entanto, o resultado final é aquele que o corpus revela: varias in 
suficiências a todos os níveis. Perante esta situação, a faculdade 
não tem quaisquer outras alternativas que não seja a concepção de 
processos que visem à eliminação tão completa quanto possível das 
deficiências detectadas, particularmente naquelas areas em que os 
erros se têm revelado de especial sobrevivência em alguns aspectos 
gramaticais. 

Para se atingirem quaisquer resultados, so hã, a meu ver, um cami
nho: um ensino plenamente consciencializador que contraste as for
mas correctas que têm de ser produzidas com as incorrectas que os 
alunos estão habituados a produzir. A consciencialização poderá 
ser conseguida não so através da análise dos fenómenos linguísti
cos envolvidos em cada um dos erros cometidos como também através 
da consulta em livros de gramática e dicionários, que os alunos 
deste nível já devem estar habituados a manusear. 0 contraste aci
ma referido não deve limitar-se àquilo que James chama "dois dia
lectos da L2" (1972:7), isto é, as formas interlinguais que os alu 
nos usam e as formas alvo que se pretende que eles produzam de a-
cordo com as boas regras da língua estrangeira. Ele deve alargar -
-se, de maneira sistemática, ao contraste existente entre as for
mas da L1 e as da L2. Se tivermos presente o elevado número de er
ros motivados pela interferência da língua materna, não podemos i-
gnorar o interesse que esse ensino contrastivo pode ter como meio 
para a consciencialização de áreas de particular dificuldade. Em o 



_ 461 _ 

casiões subsequentes, a consciencialização funcionara como 'moni
tor ', não com consequências negativas de retardamento ou inibição 
dos actos comunicativos, mas precisamente como apoio ã comunicação 
em termos correctos. 

Os erros, quer orais quer escritos, podem, nesta perspectiva, tor
nar- se utilíssimos intrumentos de motivação, mesmo que o professor 
-com toda a legitimidade a este nível de ensino- aponte com clare
za a gravidade e as consequências dos mesmos.Numa metodologia cons 
cienciosa o professor deve corrigir os erros e explicar as razões 
porque eles têm de ser corrigidos. Posteriormente, tem de criar si 
tuações idênticas aquelas em que os erros corrigidos surgiram para 
testar a capacidade dos alunos quanto a aplicação dos ensinamentos 
que lhes foram transmitidos. Esta actividade poderá ser interpreta 
da como uma exercitação na aplicação do 'monitor'. 

Uma objecção possível ao método de correcção de erros acabado de 
defender poderá ser a de muitos erros serem cometidos apenas por 
um aluno ou por poucos alunos de uma classe e, consequentemente, a 
actividade correctora promovida pelo professor resultar irrelevan
te para a maioria. Mesmo assim será de praticar este processo. Em 
primeiro lugar porque, no ensino institucionalizado, essa situação 
ocorre sempre, qualquer que seja o método usado. Depois, o método 
que proponho tem vantagens em relação a outros, tais como os exer
cícios estruturais e mesmo o 'comprehensible input'. Comparado com 
os primeiros, é notoriamente menos monótono e -muito importante-
mais rápido; em relação ao segundo, é temporalmente mais económico 
por ser directo. Além disso, como o corpus revela, há muitos tipos 
de erros que são cometidos, não por um reduzido número de estudan
tes, mas por percentagens significativas do seu total. Para citar 
um exemplo, lembre-se a atribuição da referência singular ao nome 
peopZ-e e todas as implicações disso decorrentes. Em casos como es
te, nem sequer se corre o risco de a correcção que for promovida 
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interessar apenas a alguns alunos. 

A correcção atempada dos erros não significa uma maldição lançada 
as formas incorrectas; é, simplesmente, um aproveitamento das indi 
cações que os erros fornecem para a elaboração de actividades reme 
diadoras (cf. Naiman et ai.:73). Adiar a correcção dos erros até 
que o cuidadoso reforço das formas correctas desempenhe esse papel 
através da simples exposição, como propõe Rivers (1974:77) parece-
-me correr o risco de deixar os alunos muito abandonados a si pró
prios e ao acaso de compreenderem ou não aquilo que se pretende a-
tingir com a apresentação, embora insistente, de exemplos modela
res. Como Hammerly, penso que a tarefa de correcção serã "consegui 
da muito mais eficientemente" quando é feita imediatamente (cf.p. 
106) e, acrescento eu, de maneira esclarecedora. A correcção dos 
erros serve para evitar a fossilização e para desfossilizar (cf.Vi 
gil e Oller 1976). 

3 Prevenção dos erros 

Apesar de a maioria dos investigadores considerarem os erros come
tidos pelos aprendentes de uma L2 como indicadores preciosos para 
os processos metodológicos a adoptar6, ninguém considera a sua o-
corrência como um fim a atingir. Daí que, citando de novo o prover 
bio lembrado por Norrish, "a prevenção é melhor do que a cura" (p. 
77). Tal como em relação as doenças, esta máxima aplica-se com to
do o cabimento aos erros. So que a complexidade de que se reveste 
a aprendizagem de uma língua, particularmente uma língua estrangei 
ra, em que um grande número de factores interferem -muitos deles a 
inda longe de estarem devidamente identificados ou devidamente es
clarecidos- e o elevado grau de imprevisibilidade que em qualquer 
momento se pode manifestar nas estratégias dos aprendentes impõem 
fortes limitações â prevenção dos erros. Isto não significa que na 
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da se tenha conseguido neste domínio. Pelo contrario: seria injus
to negar sucessos a muito material elaborado com esse propósito e 
aos professores que, na sua missão diária,têm desenvolvido esfor
ços para que os erros sejam evitados. Apesar disso a situação ain
da não satisfaz e, por isso, vale sempre a pena fazer novas tenta
tivas . 

A prevenção dos erros, tal como a sua correcção, tem muito a ver 
com os métodos usados no ensino das línguas. Para exemplificar,bas 
ta lembrarmo-nos de que o movimento comunicativo renuncia a adop
ção sistemática de estratégias que conduzam ã produção formalmente 
correcta. De acordo com isso, a prevenção dos erros não esta, cer
tamente, nas preocupações dos comunicativistas. Pelo menos certos 
tipos de erros. 

Vejamos, por um processo idêntico ao que foi seguido para a correc 
ção dos erros, como o maior ou menor sucesso na prevenção dos er
ros depende das concepções teóricas que subjazem aos métodos pra
ticados . 

4.3.1. Os métodos estruturalistas 

Na brevíssima caracterização que, no início da capítulo 1, fiz dos 
métodos de ensino das línguas praticados até ao princípio do séc. 
XX, tentei frisar a preocupação generalizada com a correcção for
mal da linguagem. Como salientei na altura, as vozes sensatas que, 
em épocas diferentes, procuraram conciliar o ensino da gramática 
com o uso efectivo da língua não foram suficientemente escutadas,e 
a consequência légica foi a formação de alunos sem qualquer capaci_ 
dade para conversarem ou escreverem na língua estrangeira com um 
mínimo de fluência e propriedade. 
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Quando os princípios que tinham sido aprovados para o método direc 
to no congresso de professores de línguas modernas, em Leipzig (em 

7 o 
1900) , se foram espalhando pela Europa, incluindo Portugal ,a cren 
ça dominante era a de que o contacto com a linguagem falada seria 
bastante para que a aprendizagem tivesse lugar: "o mestre fala - a 
como se fosse um estrangeiro, e o aluno faz a diligência por com
preendê-lo, e responder-lhe segundo ele ensina, mesmo que entenda 
só, a princípio, o sentido geral de cada frase... Por este método 
pratica-se a linguagem falada, como vimos ser indispensável, e en 
sina-se além disso toda a língua por um processo mais agradável 
que o antigo de muita gramática, tradução e tema" (Cardim 1911:15). 

Esta filosofia deixava ao professor -poucas vezes falante fluente 
da língua que ensinava e quase sempre impreparado para a aplicação 
do método directo- uma total liberdade sobre aquilo que haveria de 
dizer perante os seus alunos. Por isso, em vez de um método direc
to praticado uniformemente por toda a parte, havia uma infinidade 
de sub-método directos, cada um caracterizado pelas opções pesso
ais daqueles que aderiram ã nova corrente. A adopção oficial do mé 
todo directo em alguns países, tais como a França e a Alemanha, em 
1902, trouxe enormes dificuldades para a generalidade dos professo 
res que se viram, de repente, forçados a uma prática para que não 
tinham sido preparados. Entretanto, a oficialização do método fez 
realçar o carácter caótico que o vinha caracterizando e os maus re 
sultados que vinham sendo obtidos e, por isso, conduziu ã necessi
dade de introdução de algumas medidas disciplinadoras. Foi assim 
que surgiram exercícios de vocabulário e 'drills* de gramática, 
bem como a tradução, esta para os estádios mais avançados da apren 
dizagem (Cf. Mackey:146). Em muitas escolas, a introdução destas 
práticas constituiu pretexto aproveitado por muitos professores pa 
ra um regresso cómodo ao método tradicional da gramática e tradu
ção. 
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No que respeita à prevenção de erros dentro deste contexto,nada de 
significativo ha a registar. De facto, o caos do método directo não 
permitia espaço para o julgamento da situação e, quando o retorno 
ao método clássico teve lugar, os cuidados postos na forma vieram 
de novo ao de cima. 

A urgência com que o ensino das línguas teve de ser encarado no pe 
ríodo da Segunda Grande Guerra, especialmente nos E.U.A., alertou 
os metodélogos para a necessidade de uma profunda reviravolta. Os 
soldados americanos, enviados praticamente para todo o mundo, pre
cisavam de dominar minimamente as línguas dos países para os quais 
fossem enviados em missão de guerra. Como resposta a esta necessi
dade, surgiram as Army Schools com o seu método muito peculiar de 
imitação e memorização ('mimicry-memorization'), pelo qual frases 
previamente seleccionadas eram apresentadas repetidas vezes pelo 
professor e ouvidas pela classe, sendo, em seguida, intensivamente 
repetidas por esta até ã sua total memorização. Mediante tais pro
cessos, pouca margem era deixada ã ocorrência de erros, dado que 
os aprendentes eram pouco estimulados para a comunicação criativa. 
Os resultados foram espectaculares e deveram-se, fundamentalmente, 
ao caracter particularmente intensivo dos cursos (os alunos/solda
dos participavam nas aulas desde manhã até a noite). Por isso os 
pedagogos sentiram-se atraídos pelo 'army method' e quiseram trans 
feri-lo para as escolas comuns. Mas nestas as condições eram muito 
diferentes -particularmente as de tempo dedicado ao estudo das lín 
guas- e houve necessidade de se introduzirem adaptações. Mantive-
ram-se, contudo, a selecção da matéria, a gramática indutiva e a e 
xercitação intensiva. 0 recurso aos diálogos gravados -para substi. 
tuição do informante nativo,i.e. o 'drill-master' das Army Schools-
seria a garantia, assim se esperava, da aplicação do método ãs es
colas. Assim se chegou ã fase audiolingual do ensino das línguas a 
que já me referi em 4.2.1. 
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A apresentação de modelos de linguagem (frases modelo) conseguidas 
após uma cuidadosa compartimentação da gramática em doses que deve 
riam ser apresentadas umas após outras ao longo do curso, conjunta 
mente com o apelo a imitação visavam a uma aprendizagem liberta de 
erros e uma produção subsequente que se caracterizasse pela correc 
ção. A habituação as formas correctas, insistentemente ouvidase re 
petidas -o método audiolingual era, tal qual o método directo da 
primeira fase, quase exclusivamente oral- conduzia, segundo a cren 
ça dos behavouristas, ã internaiização das regras gramaticais, por 
indução. Quando essa internaiização fosse conseguida, a produção 
espontânea e correcta haveria de surgir como resultado lógico da 
actividade anterior. 

Simplesmente, os resultados do método não corresponderam âs expec
tativas dos seus promotores. 0 reduzido tempo disponível para o en 
sino das línguas nas escolas não chegava para que os aprendentes a 
tingissem a mecanização visada pelo audiolingualismo behaviourista. 
Além disso, deixava-se pouca margem para que a inteligência dos a-

9 
lunos participasse no acto de aprendizagem . Como ja vimos anteri
ormente, ao interesse manifestado pelos aprendentes em relação a 
compreensão dos fenómenos linguísticos não correspondia qualquer es 
clarecimento fornecido pelos professores, assim se rejeitando a mo 
tivação, modernamente considerada como de extrema importância. 

A consequência de tudo isto foi que este tipo de ensino falhou. Pa 
ra desespero dos mestres, os erros surgiam, de nada valendo os 
abnegados exercícios estruturais, que, para os behaviouristas, ti
nham surgido como processo magico de esconjurar todos os males. No 
entanto, constituiram uma solução monótona que afastava os alunos 
da participação interessada. Por isso, o movimento cognitivista sur
giu como tentativa de remediar os males detectados. 

0 movimento cognitivista tem de ser encarado como um passo em fren 
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te na metodologia das línguas. Varias razões contribuem para isso. 
Em primeiro lugar os audiolingualistas cognitivistas tiveram o bom 
senso de aproveitarem dos movimentos que os precederam aqueles as
pectos que consideravam de interesse: a prioridade da linguagem fa 
lada, a graduação da matéria gramatical, o ensino em situação. De
pois procederam a recuperação de algumas práticas que tinham sido 
postas de lado pelos seus imediatos antecessores (i.e.os behaviour 
istas): a linguagem escrita (leitura e composição) e a gramática 
explicita, em doses moderadas e quando a explicação se revelasse 
necessária. 

0 acerto e o bom senso revelado nos aspectos acabados de apontar 
constituem, certamente, a explicação para a relativa longevidade 
de que o movimento gozou. Os resultados satisfatórios que foram ob 
tidos com base na aplicação dos seus princípios -pesem embora as a 
daptações contínuas a que os materiais de ensino elaborados de a-
cordo com eles foram sendo submetidos- contribuíram também para a 
sua manutenção como abordagem predominante. 

A programação linear que caracterizou os métodos audiolinguais cor 
respondia ã preocupação de assegurar que os alunos dominassem o 
sistema da L2. Por isso ouve uma concordância tácita, quase que u-
niversal -pelo menos no que diz respeito ao ensino da língua in
glesa- na ordem por que as diversas rubricas gramaticais eram dis
tribuídas. A sequência das matérias,se não caminhava sempre domais 
'fácil' para o mais 'fácil', caminhava certamente do mais simples 
para o mais complexo. Deste modo se assegurou a distribuição da ma 
teria linguística de acordo com um critério relativamente seguro e 
consagrado pela prática. Os responsáveis pelos livros de textos e 
pelos restantes materiais didácticos, ao conceberem esses materi
ais com vista a um determinado nível de aprendizagem, tinham sem
pre presente a matéria que tinha sido (ou deveria ter sido) ensi
nada/aprendida ao nível antecedente e aquela que se deveria seguir 
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no nível imediatamente acima. 

Embora a matéria gramatical variasse conforme os cursos e os seus 
autores, notava-se que estes, de uma maneira geral, procuravam co
brir as 'situações' que eram frequentes na vida real: "In the kit
chen", "Arthur in a restaurant", "A road accident", "The football 
match", "Evening classes", "Finding a flat", etc. Com isso se pro
curava trazer para os cursos e comunicar aos aprendentes o vocabu
lário específico de actividades e aspectos frequentes da vida do 
dia a dia -o que, em princípio, assegurava a manutenção do interes 
se dos alunos- ao mesmo tempo que lhes apresentavam os expoentes 
com maior probabilidade de ocorrência em cada uma das 'situações'. 
Através desses programas o audiolingualismo, especialmente nas su
as versões mais tardias, i.e. nos finais da década de sessenta e a 
té aos meados da década de setenta, procurava aliar o domínio da 
gramática â capacidade e hábitos de comunicação, pelos aprendentes, 
na língua estrangeira. Em muitos casos esses objectivos foram atin 
gidos como tem sido reconhecido e como provam, mesmo em Portugal, 
os numerosos alunos que, apenas com 3 ou 5 anos de aprendizagem de 
inglês, conseguem desembaraçar-se sem dificuldades evidentes nos 
seus contactos internacionais a que as profissões que praticam os 
obrigam. Ainda recentemente, David Peacock, dirigindo-se em Lon
dres a uma assembleia de professores, referia que "o impressionan
te domínio do inglês que muitos europeus do continente exibem co
meça nas salas de aula" . Se tal acontece e foi tão elogiosamente 
testemunhado, não pode ser ainda atribuído ao movimento comunicati 
vo, cujos frutos ainda se não notam e que sõ o futuro dirá se algu 
ma vez se revelarão tão positivos como os seus promotores preten
dem. 

Naturalmente que os comunicativistas também poderão fornecer imen
sos exemplos de maus produtos do período audiolingual. Contudo, é 
preciso averiguarem primeiro se os maus resultados são consequên-
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cia da aplicação dos princípios audiolinguais ou se apenas ocorre
ram no período do audiolingualismo. É sobejamente conhecido que, 
não obstante todas as alterações que tiveram lugar na didáctica das 
línguas, um grande número de professores -mesmo alguns jovens-
continuaram a praticar fielmente os métodos de gramática e tradu
ção . Por isso os maus resultados apontados pelos comunicativis-
tas poderão ser o resultado da não aplicação ou da mã aplicação 
dos métodos audiolinguais. 

Perguntar-se-ã, nesta altura, qual o êxito destes métodos na pre
venção dos erros. Foram mais eficazes do que os anteriores? Pelo 
menos teoricamente, parecem ter vantagens se tivermos em conta que 
os erros numa língua estrangeira não se colocam meramente no plano 
da gramática. Hã erros lexicais, erros pragmáticos, erros por fal
ta de propriedade das formas usadas. Se, como acabei de referir, 
muitos alunos desenvolveram o comando da L2 ao ponto de comunica
rem sem grandes dificuldades, isso significa que ficaram habilita 
dos a fazer uso da língua para fins comunicativos -entendendo - se 
por tal a capacidade de compreenderem e produzirem mensagens orais 
e de entenderem e produzirem textos escritos- tal representa,s5 por 
si, uma enorme vantagem em comparação com os resultados do método 
clássico e do ensino de teor behaviourístico. 0 cuidado posto na 
distribuição e tratamento da gramática é, em princípio, uma garan
tia da sua utilização mais conformemente com as regras. Na prática 
os resultados não corresponderam sempre àquilo que as minhas consi 
derações teóricas indicam e uma boa prova são os 3.033 erros que 
estudei e que foram produzidos por alunos que fizeram a sua apren-
dizagem de ingles no período pré-comunicativo . Mas hã que consi
derar a circunstância de muitos dos professores que ensinam inglês 
nas escolas portuguesas nunca terem usado os métodos audiolinguais, 
embora tenham utilizado livros de textos escritos com esses méto
dos em vista. 
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4.3.2 Os métodos mais recentes: o movimento comunicativo 

Como sublinhei em 4.2.3, a preocupação fundamental do comunicati-
vismo é o uso ('use') da L2, desempenhando a tompetência sistémi
ca1 ('usage') (Johnson:11) uma função subsidiaria. Nas palavras de 
Littlewood: "a nossa preocupação última é mais desenvolver nos a-
prendentes a capacidade de tomarem parte no processo comunicativo^ 
através da língua, do que o perfeito domínio de estruturas indivi
duais". 0 bom senso deste autor obriga-o a acrescentar, entre pa 
rênteses, imediatamente a seguir â citação acabada de fazer: "em
bora este [o domínio das estruturas individuais] possa ainda cons
tituir um passo útil em direcção ao objectivo mais amplo" ( 1983: 
xi ). 

Se a competência sistémica não constitui sua preocupação, o ensino 
comunicativo das línguas não cuida da prevenção dos erros formais. 
Esta posição tem sido frequentemente posta em causa. Valdman,por e 
xemplo, diz que "é altamente questionável que a competência comuni 
cativa seja o objectivo mais importante num curso geral de língua 
estrangeira" e acrescenta logo a seguir que "ha provas colhidas na 
aquisição de uma L2 em ambiente natural, como no caso de trabalha
dores imigrantes, por exemplo, de que a linguagem oral gramatical
mente incorrecta, embora comunicativamente apropriada, é altamente 
estigmatizada e evoca julgamentos negativos estereotipados da par
te de membros da comunidade 'hospedeira'. A linguagem mal formada 
pode permitir ao trabalhador imigrante 'aguentar-se' mas a fossili 
zação dos erros condena-o a um estatuto social depreciado" ( 1975: 
424 s. ). 

Da analise feita dos erros no capítulo anterior parece-me correcto 
concluir-se que o aspecto em que os estudantes mais falharam não 
foi o comunicativo. De facto, com excepção de um reduzidíssimo nú
mero de casos, o propósito comunicativo de cada uma das frases em 
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que os erros foram cometidos é facilmente identificado. Se é comu
nicação que os comunicativistas desejam, aí a têm, conseguida atra 
vês de métodos que.não coincidem com os seus. 0 que falta ê aquilo 
com cujo ensino a corrente comunicativa entende não se dever preo
cupar grandemente, i.e. os erros gramaticais, os erros ortográfi
cos, entre outros. 

Relacionado com os erros gramaticais e o ensino da gramática anda 
o aspecto mais intrigante da tendência comunicativa. De um modo ge 

15 ral os especialistas entendem e os próprios comunicativistas 
concordam que o ensino comunicativo das línguas se adequa espe
cialmente aos níveis avançados da aprendizagem, devendo os níveis 
de iniciação seguir programas estruturais. Isso significa que te
mos de considerar a existência de uma fase 'pré -comunicativa' 
(Littlewood 1983:8), durante a qual os aprendentes vão armazenando 
o material linguístico que hã-de tornar possível a desejada comuni 
cação. Neste capítulo a corrente comunicativa revela incoerência 
por reconhecer que tem de se apoiar (nas fases iniciais do ensino 
da língua) naquilo que acusa de ineficaz. 

Mas ha ainda outros pontos em que o comunicativismo é passível de 
algumas críticas. Ao chamar a atenção para a função comunicativa 
dos enunciados, isto ê, ao pretender ensinar o uso que pode ser 
feito da língua, os comunicativistas propõem-se fazer aquilo que 
os aprendentes já sabem fazer com a sua propria língua. 0 falante 
adulto de qualquer língua -os aprendentes de línguas estrangeiras 
nos sistemas escolares são, geralmente, linguisticamente adultos-
não precisa que lhe ensinem, quando começa a aprender inglês, que 
"The policeman is crossing the road" pode ter "o valor de parte de 
um comentário..., ou pode servir de aviso ou de ameaça ou de qual
quer outro acto de comunicação" (Widdowson 1978:19). Um aprendente 
português não tem quaisquer dificuldades em interpretar correcta
mente as funções comunicativas da frase referida conforme o contex 
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to em que ela surgir. Aquilo que ele precisa de saber ë o que si
gnifica policeman, crossing e road e porque razão, na mesma frase, 
não se pode usar cross ou crosses, mas apenas is crossing. 

Ao encherem as paginas dos seus livros com tais considerações, os 
comunicaiivistas fazem pouco mais do que um interessante exercício 
académico que é interessante 1er. É linguística pura a que a esma
gadora maioria dos próprios falantes nativos são alheios e de que 
não precisam para se exprimirem com propriedade. Como contributo 
para a metodologia das línguas estrangeiras, a sua importância ë 
muito reduzida ou mesmo nula. 

Mas ha situações em que se torna necessário chamar a atenção para 
as funções comunicativas de determinados enunciados da L2. São a-
queles casos em que não ha correspondência funcional ou retórica 
de enunciados aparentemente idênticos na L1 e na L2. Littlewood re 
fere a tendência dos estudantes russos para responderem com " Of 
course!" a perguntas de sim ou não ('Yes/no questions'). 0 emprego 
de tal expressão pode ser considerado ofensivo pelos falantes nati_ 
vos de inglês. No entanto, esse emprego não corresponde senão â 
transferência para a língua alvo daquilo que ë corrente e social
mente correcto na L1 dos alunos, (cf.ob.cit:5). Naturalmente que 
entre o português e o inglês também existem desajustamentos desta 
natureza, embora não tão acentuados.Por exemplo,ë muito mais frequen 
te em inglês o uso de please e thank you, ao aceitar-se ou ao reçu 
sar-se uma oferta, do que se faz favor e obrigado, em português,em 
bora as duas expressões portuguesas possam servir precisamente os 
mesmos objectivos. Mesmo em situações de relações sociais infor
mais, os ingleses usam regularmente as duas expressões referidas,o 
que pode não acontecer com os portugueses em relação a se faz fa
vor e obrigado. Em consequência disso, ao transferir para a L2 os 
hábitos da sua língua materna, um português pode ser considerado 
rude ou menos delicado num ambiente britânico. 
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Ora o grande serviço que os comunicativistas poderiam prestar ao 
ensino das línguas estrangeiras era fazer o levantamento dos casos 
de conflito interlingual para que o ensino os tomasse em conta e se 
evitassem as situações embaraçosas ou pragmaticamente erradas em 
que os aprendentes, de outro modo, estão condenados a cair. "A pes 
soa que comunica tem de ser capaz de identificar os condicionamen
tos da situação aos quais os actos de fala estão sujeitos e de pro 
duzir enunciados em conformidade com esses condicionamentos"(James 
1980:108). 

Um outro aspecto insistentemente realçado pelo comunicativismo é o 
ensino da língua como comunicação. Tal qual o movimento a entende, 
a expressão sublinhada quer dizer que , quando a L2 é usada numa 
sala de línguas, ela deve funcionar como veículo de informação re
levante, i.e. quem pergunta (o professor ou os alunos) precisa de 
saber qualquer coisa e quem responde deve satisfazer essa necessi
dade, i.e. deve haver um verdadeiro 'information gap'. 

De acordo com estes princípios comunicativistas, a velha pratica 
de o professor mostrar um objecto â turma e dizer "This is a pen"é 
um mau exemplo de inglês funcional. E é assim porque o expoente 
"This is..." serve, comunicativamente, a função de identificação.O 
ra todos os alunos de uma turma, quando se apresentam na primeira 
aula de inglês, jã sabem o que é uma caneta e, por isso, a frase 
"This is a pen" não lhes comunica nada de novo, embora seja um e 
xemplo de perfeita correcção linguística. Para o movimento comuni
cativo, ensinar uma língua não é ensinar usage, mas use (cf.Widdow 
son 1978:7-8). 0 que acontece com a língua materna de cada um de 
nos é que não falamos por falar, mas sim para atingir qualquer coî  
sa através da fala. Ora, segundo os comunicativistas, ê isto que 
deve também acontecer em relação ã L2. 

Para melhor se entender como o movimento comunicativo encara os 
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processos tradicionais de ensino, repare-se na seguinte sequência 
de exercícios, que são uma reprodução abreviada dos que Widdowson 
apresenta e comenta. 

a) Teacher 
Pupils 
Teacher 
Pupils 

Book. 
There is a book on the table. 
Bag. 

17 There is a bag on the table. 

b) Teacher: What is on the table? 
Pupils : There is a book on the table. 
Teacher: What is on the floor? 

17 Pupils : There is a bag on the floor. 

c) A 
B 
A 
B 

What is on the table? 
A book? 
Where is the bag? 
On the floor. 

d) Teacher: Where is the duster? 
Pupils : Under your chair. (ob.cit.:4-6). 

Em a) temos um exemplo típico de 'drill' audiolingual, cujo objec
tivo é a exercitação de There is + N + Adv. Não se pode deixar de 
concordar com Widdowson quando ele diz que não ha respostas no sen 
tido corrente do termo. "Os alunos estão [apenas] a demonstrar o 
seu conhecimento do sistema ['usage'] através da manipulação de u 
ma estrutura mas não o fazem com qualquer outro propósito" (Ibid.: 
5). Na verdade, os estruturalistas não pretendem mais do que isso, 
isto ê, não pretendem mais do que habituar os alunos a estrutura 
que ê objecto de ensino. Por isso não hã resposta a uma pergunta, 
mas sim reacção a um estímulo. 

A adaptação em b) revela a intenção de dar ao 'drill' mais natura
lidade através de uma sequência de perguntas e respostas. Para au-



- 475 -

mentar essa naturalidade, deve haver um livro na mesa e um saco no 
soalho. Assim se criara a 'situação', tão procurada pelos audiolin 
gualistas. 0 cumprimento das condições acabadas de mencionar asse
guram um progresso na direcção do 'use' embora o objectivo funda
mental continue a ser o 'usage'. De qualquer modo, a forma das res 
postas não é 'apropriada', pois a uma pergunta com What is on ...? 

a forma de resposta normal não começa por There is a Por essa 
razão o tipo de exercício que b) representa não é recomendável pe
los defensores do ensino comunicativo. 

Também o exercício c) não é isento de críticas. De facto, embora o 
diálogo tenha uma aparência de maior autenticidade, ele não é" um 
bom exemplo de bom uso da língua. Na verdade, se A vê um livro em 
cima da mesa e um saco no chão, ele não tem necessidade de pergun
tar a B aquilo que já sabe. Seria apenas falar por falar e não fa
lar para utilizar a língua com intenção verdadeiramente comunicai^ 
va. 

Um exemplo de "genuina qualidade de comunicação real" (ibid.:6) é 
d). 0 professor não sabe onde está o apagador de que precisa, por 
isso pede a informação aos alunos. Estes sabem onde o objecto está 
e respondem. Tanto a fala do professor como a dos alunos ê relevan 
te e corresponde a uma autêntica necessidade de comunicação. 

Em termos de análise da língua e à luz dos princípios da pragmáti
ca, as considerações de Widdowson são inatacáveis. Tudo quanto ele 
escreveu sobre os exemplos citados está perfeitamente correcto nu
ma perspectiva linguística. Contudo a didáctica das línguas estran 
geiras tem a sua metodologia propria e necessidades específicas que 
podem não coincidir com as preocupações da linguística pura estan
do mesmo muitas vezes em desacordo com a linguística aplicada, É e 
vidente que ela pode ter em consideração tudo quanto Widdowson e 
os restantes comunicativistas têm proposto, mas tem de analisar es 
sas propostas a luz da sua própria realidade. Por exemplo, o pro-
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fessor de inglês tem, mais tarde ou mais cedo, que ensinar a cons
trução There is ...e, se se procurar inspirar nas doutrinas de 
Widdowson, o professor cedo verificará que o ponto de partida,i.e. 
a preocupação com o ensino de There is ... se perdeu totalmente de 
vista. Se o estruturalista aceita as críticas do funcionalista às 
suas propostas (representadas pelos exercícios em a) e b)), ficará, 
logicamente, â espera que lhe seja apresentada uma alternativa me
lhor e mais conforme com os princípios do comunicaiivismo. Verifi
ca, no entanto, para seu desapontamento, que não so a alternativa 
nao surge como também o aspecto gramatical a ensinar foi abandona
do. Nos dois últimos exemplos (i.e.) c) e d)) não ë empregue There 
is. 

Ao professor de inglês não deve interessar tanto saber que There is 
a book on the table não é a forma apropriada para responder a Wfat 
is on the table? como preparar os seus alunos para dizerem a pri 
meira frase em situações em que ela seja realmente requerida. Se e 
le não for capaz de inventar uma forma mais 'natural' ou 'autênti
ca' de exemplificar ou exercitar aquilo que lhe interessa ensinar 
aos seus alunos, não deve hesitar em recorrer a uma forma menos na 
tural e autêntica para atingir os seus objectivos como professor 
de inglês.Há muitas situações na vida real em que There is/are ... 
ë a construção requerida. Se os alunos souberem o que ela signifi
ca e estiverem habituados a usá-la, ainda que em situações mais ou 
menos artificiais, eles estarão prontos a dar-lhe o uso correcto 
quando a situação real se proporcionar. 0 que é preciso é não con
fundir a fase de aprendizagem com a fase de utilização natural do 
material linguístico aprendido. 

A pretensão comunicativista de ensinar a língua como oormnicação ê 
demasiadamente ambiciosa, irrealista e, ate certo ponto, desneces
sária. Ë ambiciosa porque, sendo a competência sistémica uma condi 
ção indispensável para a comunicação, comunicar de maneira absolu-
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tamente autêntica e apropriada, a partir do princípio da aprendiza 
gem, como pretendem os mentores do movimento comunicativista,impli 
caria o conhecimento completo do sistema. Ora isso é totalmente u-
tõpico. Alias, como o ensino comunicativo das línguas ê centrado 
no aluno, as necessidades comunicativas do aprendente individual 
podem ser extremamente variadas e diferentes das dos outros apren-
dentes. Isso significa que, para atender à diversidade de necessi
dades comunicativas dos seus alunos, o professor atenderia uns pou 
cos e estaria impossibilitado de atender a muitos por falta de tem 
po e de condições propícias. Enquanto o professor fornecer a um de 
terminado aluno o material de que ele precisa para encomendar uma 
refeição, por exemplo, pode estar a gastar tempo num assunto que 
não interessa ao aluno que se senta ao lado do primeiro so porque ele 
está mais interessado em aprender os expoentes para a noção de sen 
tir-se aborrecido. 

Nisso a corrente comunicativa ê demasiado ambiciosa e também irrea 
lista. Esse irrealismo acentua-se quando o movimento parece igno
rar as circunstâncias concretas que levam os alunos a uma escola 
ou um qualquer cidadão que pretenda aprender uma L2 a procura de 
um professor. Ha um conjunto de convenções que todos os aprenden-
tes conhecem. Eles sabem perfeitamente que, ao aderirem a um curso 
de línguas -espontaneamente ou por imposição do sistema educativo 
em que se encontram integrados- não o fazem com o objectivo priori 
tário de aprenderem novas realidades extraiinguístiças em todos os 
momentos do curso. 0 que eles procuram é uma nova forma de se faze 
rem entender e exprimir (oralmente e por escrito) na L2 acerca das 
realidades, dos conceitos, das aspirações, etc. que a vida lhes en 
sinou e que eles jã entendem e exprimem na sua L1. "0 sistema de 
comunicação per se 'como uma estrutura cognitiva profunda' não ca
rece de ser ensinada, visto ser jã conhecimento adquirido" ( James 
1977 b:60). Quando participam nos cursos de línguas estrangeiras, 
os alunos jã são falantes adultos de uma língua . Se o professor 
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parte do princípio que, simultaneamente com a língua estrangeira , 
tem de ensinar aos seus alunos a maneira de comunicar, isso signi
fica desconsideração e desprezo pelos conhecimentos anteriores dos 
alunos. Neste sentido, querer ensinar a língua como comunicação é 
desnecessário pois os aprendentes já sabem comunicar. 

0 que é certo é que, não obstante as dúvidas a que qualquer análi
se sensata e honesta da proposta comunicativa conduzirá, o entusi
asmo pelo movimento varreu o mundo do ensino das línguas de uma 
forma impressionante. Tal deveu-se, porventura, â energia e aos 
meios de que os comunicativistas puderam dispor para a promoção das 
suas teorias. Como diz Barthes, "na época actual, um discurso que 
não seja excitado não se ouve... Há um grau decibélico a atingir , 
um limiar a franquear para que ele seja ouvido... "(1977). As edi
toras apressaram-se no sentido de aproveitarem da melhor maneira 
a ideia nova e os livros de textos começaram a ser publicitados com 
recurso a uma nova linguagem. "A abordagem ao ensino da língua a-
doptada neste livro é [...], em muitos sentidos, muito diferente 
da do livro de textos tradicional de graduação estrutural: nestes 
materiais o critério é prioritariamente funcional e secundariamen
te estrutural" (Abbs et ai. 1979: contracapa). Nos mais variados 
cantos do mundo as excelências da nova corrente foram reconhecidas 
e apregoadas em termos quase fanáticos, como o faz Xiaoju ( 1983 ) 
num artigo que nos deixa cheios de dúvidas sobre a exequibilidade 
daquilo que propõe. 

Na prática, isto é, na concretização das teorias, ou houve falta de 
fidelidade as ideias mestras do movimento ou, se houve fidelidade, 
a aprendizagem pelos materiais produzidos tornou-se duvidosa e di
fícil. Quando falo de falta de fidelidade, refiro-me aqueles cur
sos que se anunciam comunicativos, mas que, ao serem analisados,se 
revelam elaborados de acordo com a mais pura graduação estrutural, 
sendo por isso chamados cripto-estruturalistas. Estão neste caso 
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excelentes séries tais como Incentive English, Network (" com uma 
solida progressão estrutural e abundância de material para exercí
cios" (Oxford English 1984:30)) ou Strategies, entre muitos outros. 
São livros muito bem organizados e imaginativos que não precisavam 
de ser propagandeados como comunicativos -o que, verdadeiramente, 
não são- para merecerem aceitação. No fundo são cursos que se não 
distinguem de outra série bem conhecida Access to English, so que 
esta se limita a aparecer como realmente é, i.e. estruturalista. 
Mas, as vezes, a preocupação comunicativa leva os autores a cairem 
em tentações que resultam em dificuldades para a utilização dos li. 
vros. É o caso, por exemplo, de Strategies, que, logo na primeira 
unidade apresenta uma extraordinária sobrecarga de vocabulário e nu 
merosas estruturas. Quanto tempo levara um professor a fazer devi
do aproveitamento de uma tal unidade? Como se sentem os aprenden-
tes durante todo esse tempo? Como conseguem comunicar no fim do es 
tudo da unidade com base no material que lhes foi facultado? E co
mo é que eles aprendem? Memorizando os expoentes das funções de 
identification, offering, accepting, refusing, inviting someone to 
do something e das noções de likes e dislikes? Tudo isto aparece na 
unidade referida. 

Não parece haver outra solução exequível para que os alunos 'adqui 
ram' todo este material a não ser a memorização pura e simples. Ad 
mitindo que os aprendentes sejam capazes de o fazer, é de excluirá 
possibilidade de o fazerem conscientemente. Em face disso,como con 
seguirão, no futuro, utilizar, flexivelmente, todas as formas memo 
rizadas de modo a adequã-las, social e psicologicamente, às situa
ções reais que as requeiram? 

As perguntas acabadas de formular são de resposta complexa. E terá 
sido essa complexidade e o exagero com que por muitos foi interpre 
tada a proposta comunicativista que conduziram ã visível moderação 
de que o movimento vem, nos últimos tempos, dando algumas provas.0 
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próprio Widdowson jã considera exagerado que "a crença generaliza
da de que, se a língua deve ser ensinada com. vista à ('for') comu
nicação, ela deva ser ensinada como comunicação, que toda a activi 
dade na sala de aula tenha de ostentar a marca de garantia de 'au
têntica' (1983:30). Widdowson admite mesmo que o título do seu li
vro Teaching Language as Comuniaation tenha contribuído para tal 
concepção errada e que, por isso, deveria ter escolhido um título 
mais exacto que consistiria em substituir a preposição as pela pre 
posição for. A meu ver, o título original foi muito bem escolhido, 
visto que está de perfeito acordo com as ideias contidas no livro. 
Foram estas, por conseguinte, que ajudaram a expansão do conceito 
de ensinar a língua como comunicação e não o título. Relembre-se o 
que citei anteriormente relativamente aos exercícios com There is 

(ver p. 474). No seu arrependimento, consciente dos exageros comu-
nicativistas, Widdowson fez um alerta público de que " poderá ser 
insensato ser-se demasiadamente comunicativo " e de que "a aborda
gem comunicativa substituiu uma ortodoxia prescritiva por outra" 
(cf. Times Educational Supplement de 30-03-84). 

Esta mudança de posição, que aponta na direcção de um regresso ao 
bom senso, ê acompanhada por mudança correspondente no tocante aos 
livros de textos. Com efeito, depois da ênfase publicitária na fei 
ção comunicativa dos cursos, os editores começaram jã a pôr a toni 
ca na estruturação gramatical. 

Apesar de todas as considerações acabadas de fazer, a crítica ao 
movimento comunicativo não deve ser caracterizada por mero derro
tismo. Há que reconhecer a importância que o movimento tem tido na 
chamada de atenção para os fins últimos do ensino/aprendizagem das 
línguas, embora "ensinar com vista ã capacidade comunicativa não 
seja nada de novo" (Ek 1984:9), como é reconhecido pelos comunica-
tivistas. A ênfase posta na comunicação como objectivo fundamental 
a atingir alertou, de facto, muita gente para a necessidade de se 
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alterarem aspectos que pouco contribuíram para isso. 0 grande erro 
do ensino comunicativo das línguas reside na sua pouca preocupação 
com os aspectos metodológicos e com o ensino do sistema e demasia
da ênfase nos aspectos pragmáticos da língua, que são preocupação 
do linguista, mas não podem preocupar grandemente o professor que 
tem de transmitir aos seus alunos os elementos básicos para que e-
les consigam, mais tarde ou mais cedo, usar a L2 de modo satisfato 
rio. 

Em conclusão, o movimento comunicativo não considera a correcção 
formal uma condição prioritária na aprendizagem de uma língua es
trangeira. Em coerência com esta posição, a prevenção dos erros, 
que caracteriza as abordagens estruturalistas, dá lugar ã sua tole 
rância. Em consequência destas posições e dos seus eventuais resul 
tados, nota-se que há certos sinais de mudança no sentido de que a 
autêntica comunicação so pode ser conseguida através do domínio do 
sistema. 

4.4 Propostas para melhoria no processo de ensino/aprendizagem do 
inglês em Portugal 

Ao longo dos capítulos anteriores, particularmente no Capítulo 3,e 
nos pontos anteriores do presente capítulo, fui deixando indica
ções sobre aquilo que me parece possível ou necessário fazer-secom 
vista a assegurar-se maior eficácia na metodologia da língua ingle 
sa para aprendentes portugueses. Realisticamente, porém, há que a-
ceitar-se que nem a correcção atempada e mais indicada dos erros, 
nem a metodologia que vise ã sua prevenção, nem a mais correcta es_ 
colha dos métodos a adoptar ou dos materiais de ensino, nem uma 
mais cuidadosa elaboração dos programas poderão proporcionar a a-
prendizagem ideal e o banimento definitivo dos erros. No entanto, 
tudo isto pode contribuir para maior rendimento da aprendizagem e 



_ 482 . 

do ensino se um conjunto de medidas forem tomadas para os ajusta 
mentos necessários, o correcto aproveitamento da rica experiência 
colhida no passado recente e mais antigo, a conveniente promoção 
de estudos ou utilização daqueles que existirem. Para que isso se 
consiga, serã necessário promover medidas administrativas e reco
nhecer â didáctica das línguas vivas estrangeiras a importância que 
sempre teve e que, pelas indicações dos últimos anos, está em vias 
de perder. 

4.4.1 Medidas administrativas 

Um conjunto de factores internos e externos tem gerado em Portugal 
um clima de enorme confusão â volta do ensino da língua inglesa. 
Os sinais mais evidentes dessa confusão são os professores obriga
dos a cumprir programas para cuja aplicação não foram preparados,a 
adopção de materiais de ensino, nomeadamente livros de textos, que 
exigem técnicas didácticas e um domínio do inglês que muitos pro
fessores não possuem, e, como últimos destinatários de tudo isto, 
os alunos frustrados que não aprendem suficientemente. 

Há dois tipos fundamentais de professores no ensino pós-primário em 
Portugal. De um lado estão aqueles que, tendo adquirido a sua for
mação universitária e realizado o seu estágio pedagógico, consegui 
ram colocar-se com carácter permanente na escola que pretendiam e 
aí, ao longo de 20 ou 30 anos, têm ensinado inglês -por vezes com 
uma devoção profissional exemplar- sem, contudo, abandonarem os me 
todos que adoptaram na primeira aula da sua vida docente. Alem dis 
so, a fidelidade ao método que lhes foi transmitido na altura do 
seu estágio pedagógico e, num ou noutro caso, os bons resultados 
conseguidos, fazem com que tais professores olhem com desconfiança 
para tudo quanto é novidade, tornando-se praticamente impenetrã -
veis â actualização e rebeldes a adoptarem novos processos que, e-
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ventualmente, os conduzissem â obtenção de (ainda) melhores resulta 
dos. 

Estes professores -pedagogicamente conservadores- não podem evitar 
uma realidade que os transcende. Ê que cada novo ano lectivo lhes 
traz novos livros de textos elaborados de acordo com teorias de en
sino cada vez mais distantes daquelas que têm presidido ao seu tra
balho docente ao longo dos anos. 0 desajustamento entre o estilo 
dos livros (e, obviamente, de outros materiais auxiliares do ensino) 
e os professores que os utilizam conduz, como é fácil de prever, a 
dois tipos de consequências negativas: por um lado o livro é mal u 
tilizado e, por outro, o professor fica impedido de utilizar plena
mente o seu método pessoal. Assim, muitos livros terão sido apressa 
damente considerados maus porque os professores não os souberam a-
proveitar devidamente; muitos professores ter-se-ão sentido frustra 
dos porque, na tentativa de se adaptarem aos livros, não conseguem 
mais do que desadaptação. 

Outro tipo de professores reúne aqueles que -não necessariamente jo 
vens-, por formação ou por personalidade, se mantêm permanentemente 
atentos as mudanças que vão ocorrendo no cenário internacional do en 
sino das línguas e,ciosos de exibirem o seu acompanhamento das mo
das, se apressam a introduzir nas suas aulas as novidades de que 
têm conhecimento. Fazem-no, algumas vezes, sem procederem, previa
mente, a uma cuidada avaliação das vantagens ou desvantagens que a 
adopção pode acarretar. Normalmente, tais professores desdenham as 
práticas daqueles que fazem parte do primeiro grupo que referi. "Se 
o novo é bom, o velho tem que ser mau" (Abbott 1981:228) ê, infeliz 
mente, uma máxima com alguma popularidade entre os professores des
te segundo grupo. 

Foi, com certeza, por influência destes professores que, em 1978,fo 
ram, oficialmente, adoptados os programas funcionais/nocionais, sem 
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se cuidar de saber se a maioria dos professores portugueses estava 
ou não em condições de os poder praticar. 

É neste contexto que as entidades que têm a seu cargo zelar pela E 
ducação em Portugal surgem com responsabilidades em relação ã inde 
sejãvel situação que se vive no tocante â didáctica do inglês. Não 
há no nosso país qualquer estímulo para que os professores acompa
nhem as propostas que a todo o momento vão surgindo. Faltam progra 
mas coerentes e sistemáticos de reciclagem, a nível nacional, não 
ha revistas que conduzam até aos professores os resultados das ex
periências nacionais ou estrangeiras, as bibliotecas das escolas 
não têm meios para a necessária actualização dos seus recheios.Nu
ma palavra, os professores estão entregues a si próprios, estão i-
solados. Por outro lado, o sistema de ensino é demasiadamente ríg.L 
go, não permitindo aos professores fazerem experiências fora dos 
esquemas oficialmente impostos. Toda esta situação tem consequênci 
as sobre os dois grupos de professores referidos pois não dá opor
tunidade para a necessária e salutar troca de ideias e impede que 
se chegue a uma atitude de moderação adoptada por ambas as partes. 

Mas há igualmente factores externos que, com a sua constante pres
são, têm alguma responsabilidade na situação actual. Tenha-se pre
sente o autêntico 'marketing' que funciona a nível internacional em 
ligação com os materiais destinados ao ensino da língua inglesa.Po 
derosas editoras, no exercício de uma actividade que tem de ser a-
ceite como legítima, lançam nos mercados internacionais edições'de 
tipo industrial" (Galisson 1977:18), graficamente atraentes e com 
conteúdos elaborados de acordo com as teorias mais avançadas da lin 
guística aplicada. As teorias, por sua vez, são também objecto de 
promoções bem organizadas por conta das próprias editoras ou em co 
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laboração com entidades oficiais . "Ninguém pode censurar os bri
tânicos por venderem britânico" (Richards 1984:16), mas um público 
consumidor (entenda-se professores), geralmente impreparado para 
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proceder â melhor escolha dos produtos que aparecem no mercado ou 
que lhe entram pelas portas da propria casa, facilmente cai em op
ções que se revelam, pouco depois, inadequadas às circunstâncias lo 
cais e têm como vítimas privilegiadas os estudantes. Isto não quer 
dizer que os livros internacionais para ensino da língua inglesa se 
jam de ma qualidade. 0 que mais frequentemente acontece é serem o-
bras de grande qualidade nos seus variados aspectos. Mas pode acon 
tecer -e tem acontecido- que a obra escolhida não seja a que me
lhor se adapte aos alunos e aos métodos dos professores que as vão 
usar. Hã numerosos casos em escolas portuguesas de livros caros que 
os alunos foram forçados a comprar e que, passados dois ou três me 
ses, os professores poëm de lado por não os considerarem úteis. 

De novo ha oportunidade para a administração intervir. Através de 
legislação realista e lúcida pode obrigar-se as escolas, por exem
plo, a que utilizem um livro escolhido durante um número mínimo de 
anos, evitando-se, desse modo, as mudanças constantes e, a todos 
os títulos, indesejáveis. As consequências de uma tal medida se
riam triplamente benéficas. Em primeiro lugar, os professores sen-
tir-se-iam obrigados a ter mais cuidado com a escolha dos livros 
pois sabiam de antemão que a sua decisão os vincularia durante vá
rios anos ao uso do mesmo livro. Ninguém gosta de trabalhar com 
ferramentas que não lhe servem. Em segundo lugar, a pratica mais 
prolongada com determinado curso proporcionaria ao professor um me 
lhor conhecimento do seu conteúdo e das suas potencialidades, ti
rando dele os melhores resultados, o que se reflectiria no aprovei 
tamento dos alunos. Em terceiro lugar, a estabilidade resultante ha 
veria de ter reflexos positivos em termos psicológicos. A instabi
lidade que tem caracterizado as nossas escolas nos últimos anos no 
que respeita aos livros adoptados tem-se traduzido no tardio abas
tecimento por parte das livrarias que, até â última hora, não sa
bem que livros hão-de importar. E quando o fazem, fazem-no a medo, 
com receio de que o livro não seja re-adoptado para o ano seguinte. 
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Pelo lado dos estudantes as consequências são bem conhecidas: em 
desespero, correm de livraria em livraria à procura do livro indes 
pensavel e, até o encontrarem, não podem participar nas aulas como 
deviam. Os professores têm de criar compassos de espera para não 
prejudicarem os alunos sem livros. 

Não e difícil advinharem-se as vantagens de uma medida administra
tiva do género da referida em relação aos livros. Permitiria um me 
lhor aproveitamento do tempo escolar e das capacidades dos profes
sores e dos alunos. Todavia, g a didáctica que cabe o papel funda
mental na melhoria do ensino/aprendizagem do inglês a falantes por 
tugueses. 

4.4.2 Medidas didácticas 

A didáctica das línguas vivas estrangeiras tem, por direito histó
rico e por especificidade muito pr5pria, lugar no conjunto das ci
ências da educação e da linguagem. Não e uma ciência independente 
visto ter de socorrer-se de dados fornecidos por outras ciências, 
entre as quais se contam a linguística (aplicada), a psicologia, a 
sociologia, a historia, etc., mas I urgente que ela faça esforços 
para evitar tornar-se dependente ou enfeudada, como de há anos a 
esta parte parece ter vindo a acontecer. 

Socorrer-me-ei de um organigrama concebido por Galisson (ob.cit 
13) para melhor clarificar a posição da didáctica das línguas 
vas estrangeiras em relação ãs outras ciências: 
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A metodologia e a linguística aplicada são as componentes de nível 
superior da didáctica das línguas vivas estrangeiras e as ciências 
cujos nomes estão grafados no sentido vertical constituem o conjunto 
das componentes de nível de base (cf. Galisson, ob.cit.: 15). 

0 aspecto mais saliente no organigrama apresentado é* a circunstância 
de a linguística aplicada se encontrar ao mesmo nível que a métodolo 
gia, mas cada uma ocupando um lugar separado, como componentes da di_ 
dãctica. Esta atribuição de lugares separados com importância disci 
plinadora, a meu ver ê correcta. Demonstra o carácter complexo da 
didáctica, sobre a qual se repercutem, inevitavelmente, os resulta 
dos da investigação conduzida tanto nas suas componentes de nível su 
perior como nas de nível de base. Quando isso acontece nas componen
tes de nível superior, a influência na didáctica ê directa; quando a 
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contece nas de nível de base, ela é indirecta. Ao mesmo tempo, o or
ganigrama parece conferir à didáctica um certo grau de abstracção ao 
transforma-la em conceito aglutinador de duas componentes substanci
almente praticas: a metodologia e a linguística aplicada. 

Estas duas, postas lado a lado, têm peso idêntico na balança de valo 
res, embora a metodologia das línguas vivas estrangeiras tenha de re 
correr aos dados da linguística aplicada enquanto esta pode -e deve-
funcionar com carácter independente em relação aquela. Com efeito, o 
que ê que compete â metodologia? Naturalmente que (a) averiguar o que 
ensinar, (b) averiguar como ensinar, averiguar quando ensinar e (c) 
averiguar a quem ensinar. Para obter respostas as diversas questões 
postas por cada um dos aspectos referidos, a metodologia terá de con 
sultar as ciências de base e a sua parceira de nível superior. A es
ta competirá fornecer indicações sobre o que ensinar. Nesta perspec
tiva a linguística aplicada ê o agente responsável pelo fornecimento 
da matéria (do conteúdo) dos cursos que a metodologia se encarrega de 
transmitir aos aprendentes, sob a forma e no momento que os seus co
laboradores de base indicarem ser os mais aconselháveis. Não ê a lin 
guística aplicada, por conseguinte, que compete dar informações so
bre o modo como o processo de ensino/aprendizagem deve decorrer. A e 
la compete, tão sõ, fornecer um inventário das formas linguísticas 
que 'realizem' as necessidades nocionais e funcionais que os apren
dentes vão ter necessidade de cumprir por solicitação das situações 
da vida real. "A contribuição que a linguística pode dar ao ensino 
das línguas é limitado e e nosso dever averiguar claramente onde es
ses limites estão. Eles são impostos pela complexidade e requisitos 
específicos do ensino das línguas" (Girard 1972:8). 

0 reconhecimento do estatuto acabado de expor para a didáctica das 
línguas vivas confere-lhe competência, direitos e deveres que não 
nos permitem jamais encarar o ensino das línguas como uma arte.O mo
derno professor de línguas não pode ser mais o improvisador mais ou 
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menos habilidoso, doptado apenas de aptidões inatas que lhe assegu
rem o sucesso. Embora o perfil da personalidade do professor nos 
seus mais variados aspectos possa constituir uma vantagem ou uma des 
vantagem, o professor moderno terã de.possuir uma formação científi
ca com base em princípios rigorosos. A disciplina que o enforma é a 
didáctica, que, por colher elementos junto de outras ciências, formu 
lar hipóteses, proceder a experimentações e chegar a conclusões, de
ve ser considerada uma ciência. Por estas razões me parece incorrec
ta a frequência com que, nos dias que correm, a designação de lingu
istica aplicada ê interpretada como alternativa â designação de di
dáctica das linguas vivas estrangeiras. Se isso fosse legítimo, nin
guém poderia levantar objecções a que outras designações fossem usa
das para significar a mesma coisa, tais como, por exemplo, psicologi 
a aplicada ao ensino do inglês.A indiferença com que a designação 
linguistica aplicada tem sido recebido pelos professores tem conduzi 
do â aceitação de falta de rigor. Ja não ê preciso falar-se de lin
guistica aplicada ao ensino das linguas estrangeiras; basta dizer 
linguistica aplicada e toda a gente sabe do que se trata, ignorando-
-se que hã linguística aplicada a muitas outras coisas, tais como â 
publicidade, as técnicas de comunicação ou a tradução. 

A importância atribuída à linguística -uma importância justa, aliãs-
tornou-a absorvente e monopolista. Em consequência disso temos Facul 
dades de Letras em Portugal com milhares de alunos que estudam obri
gatoriamente linguística pura e poucos ou nenhuns têm oportunidade de 
estudar didáctica das línguas vivas estrangeiras, mesmo quando se sa 
be que mais de noventa por cento dos estudantes de Letras têm o ensi 
no como objectivo profissional futuro. 

0 comunicativismo ê uma consequência directa da vaga avassaladora da 
linguística produzida por "teóricos [que] fazem investigação de gabi 
nete e são cegos para as realidades escolares" (Galisson,ob.cit.:10). 
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4.4.2.1 As realidades escolares 

Em Portugal, como em outros países europeus, os alunos do ensino pre 
paratõrio e secundário limitam a sua aprendizagem de inglês -bem co
mo de outras línguas estrangeiras- ao tempo que lhe ê atribuído pe
los horários escolares: de duas a quatro horas semanais conforme o 
nível de escolaridade e a modalidade dos cursos que os alunos seguem. 
Esta é a primeira grande realidade com a qual os professores portu
gueses de línguas estrangeiras têm que contar. Nem sequer há grandes 
possibilidades de modificar esta situação dado que todas as outras 
disciplinas que fazem parte dos curricula também se queixam da falta 
de tempo e a capacidade dos alunos para frequentarem aulas está su
jeita a limitações de carácter humano. 

Este tempo reduzido -que não chega a representar sequer uma hora por 
dia- torna-se ainda mais escasso se tivermos em conta que as aulas 
no ensino secundário têm a duração de cinquenta minutos, o que pode
rá corresponder, na melhor das hipóteses a 45 minutos úteis de aula, 
se o professor for assíduo e pontual. Quer isto dizer que, na hip6te 
se de ter 4 aulas semanais de inglês, um aluno estará exposto a ape
nas 3 horas da língua estrangeira por cada semana; se o ano lectivo 
começar em Outubro e decorrer normalmente ate 10 de Junho, ele terá 
-descontadas as férias de Natal, Carnaval e Páscoa- mais ou menos 31 
semanas e meia de aulas. Feitas as contas, o aluno terá ao fim de um 
ano lectivo 118 horas de contacto controlado (i.e. numa sala de aula 
e perante um professor) com a língua inglesa. Numa escassa dúzia de 
dias ele completa idêntico número de horas de exposição â língua ma
terna. 

Embora o trabalho de casa -cada vez menos em voga e de vantagens dis 
cutíveis com alguns dos métodos modernos- possa aumentar o tempo de 
envolvimento do aluno com a língua estrangeira, esse aumento e pouco 
significativo. 
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Por outro lado, a aritmética acima referida não pode ser interpreta 
da na crueza dos seus números visto que o tempo que medeia entre du 
as aulas pode funcionar como período de sedimentação dos elementos a 
que o aluno esteve exposto na aula anterior. Mas ë inegável que tu
do isto é pouco. 

0 factor tempo é absolutamente determinante em relação ã metodologi 
a que deve ser utilizada. "0 critério de custo e resultados ('cost-
-effectiveness') impõe que se encontre a forma mais económica"(John 
son 1982:63) de se ensinar a L2, isto ê, que se faça do tempo o me
lhor uso possível. Os programas têm que ser organizados com esse 
critério em mente e, por isso, a abordagem comunicativa não ê amais 
aconselhável por confiar mais na assimilação gradual da matéria co
mo consequência da exposição abundante as formas da língua a apren
der do que no ensino programado da mesma em doses mais ou menos bem 
determinadas, como acontece nos métodos de carácter estruturalista. 
Veja-se, por exemplo, o que propõe a abordagem natural de Krashen e 
Terrel: que o aprendente sõ comece a falar a língua estrangeira quan 
do nele 'emergir', espontaneamente, como resultado da exposição, a 
vontade de o fazer. Tal "pode demorar entre algumas horas a vários 

21 meses, conforme a situação e a idade do adquiridor" (1983:20). 
Numa turma de três dezenas de alunos ou mais, esperar pela produ
ção espontânea dos aprendentes seria um verdadeiro desastre. Há alu 
nos que, dado o seu carácter, nunca chegarão a produzir uma palavra 
se não forem impelidos pelo professor a fazê-lo. 

0 que acaba de ser dito corresponde a realidades escolares que não 
podem ser ignoradas sem que isso acarrete grandes perturbações. Por 
isso me parece que os programas estruturais são os que melhor se a-
daptam as realidades da escola portuguesa. 0 que é preciso é enca
rar a programação estrutural/linear como um meio para atingir um fim 
(a comunicação) e não como um fim em si. Isso não invalida que se 
aspire ã "comunicação inicial com os recursos [linguísticos] dispo-
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níveis" (Brumfit, citado por Johnson 1982:124). Esse tipo de comuni 
cação deve ser encorajada logo que os alunos travem os seus primei
ros conhecimentos com a L2. Dessa comunicação inicial podem fazer 
parte expoentes de funções e noções requeridas pelas situações que 
a linguagem sirva. Deste modo o programa abandonaria a sua feição 
'uni-dimensional' (i.e. exclusivamente estrutural) para se tornar 
'muiti-dimensional' (i.e. estrutural e comunicativo) (cf.Johnson,cb. 
cit.:67). Inevitavelmente, a produção nestas circunstâncias será 
mais correcta, formalmente, do que comunicativamente adequada. Ape
sar disso, pode conseguir-se, jã nesta fase, que os aprendentes fi
quem com a noção da utilidade daquilo que aprendem. 0 próprio pro
grama pode dar indicações sobre a linguagem básica, uma forma redu
zida da forma final a atingir, para facultar uma comunicação imedia 
ta, embora menos autêntica. Esta ideia corresponde â ideia de ' in-

22 terlíngua1 que James propõe, como um "dialecto reduzido da língua 
alvo" (1980:160) por eliminação das formas contrastantes da L2, a-
quelas que, teoricamente, se apresentam ao aprendente como mais di
fíceis. 

A proposta de James é de grande utilidade para o ensino nas fases e 
lementares pois constitui um processo de "simplificação pedagógica 
em direcção a L1" (ibid.: 162) sem fechar a possibilidade de, ã medi 
da que progride na língua estrangeira, o aluno ir procedendo a uma 
gradual 'naturalização', isto é, fazer com que o seu uso dessa lín
gua se vi revelando cada vez mais semelhante ã que usam os falantes 
nativos. Um outro valor contido nesta proposta e que não pode ser 
esquecido é o benefício que traz para aqueles aprendentes que ve
nham a abandonar os seus estudos da L2 ao fim de 2 ou 3 anos.23 Na 
posse dos aspectos básicos do sistema (James diz que "a interlíngua 
tem que ser estruturalmente bem formada" (ibid.: 161)), o aprendente 
estará minimamente preparado "para desenvolver ('build up') regras 
de produção e de uso da língua" (Norrish:14). 
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Entre isto e a abordagem natural de Krashen e Terrel vai uma enorme 
distancia que se pode exprimir por uma única palavra: método (ou me 
todologia, se se quiser). 0 tempo requerido para aquisição através 
de 'comprehensible input' ou quaisquer outras estratégias da corren 
te comunicativa é incompatível -pelo menos perante uma analise teó
rica da situação- com as restrições temporais acima apontadas. 

Por outro lado, uma outra realidade escolar tem de ser tomada em 
consideração. Ë que os professores que ensinam inglês nas escolas 
portuguesas não são falantes nativos da L2. Embora isso não signifi 
que que não haja entre eles quem fale o inglês de maneira fluente 
correcta e apropriada, é certo que o numero daqueles que se encon
tram nestas condições representa uma percentagem muito pequena do 
conjunto. Entre os restantes haverá aqueles que são capazes de comu 
mear correcta e fluentemente, mas nem sempre de maneira pragmática 
mente apropriada. Outros poderão dominar o sistema gramatical de mõ 
do satisfatório, mas não são nem fluentes nem, obviamente,conseguem 
seleccionar as formas de linguagem de acordo com as situações. Ou
tros, ainda, apresentarão graves insuficiências, mesmo no que diz 
respeito ao sistema gramatical24. 

A sorte de cada um dos aprendentes (ou de cada conjunto de aprenden 
tes) varia conforme o professor que lhe couber de entre os tipos a-
cabados de enumerar. Pode ficar exposto a um bom modelo de inglês 
mas poderá também caber-lhe o menos recomendável de todos. Na maior 
parte dos casos o inglês que os alunos ouvem encontra-se a maior ou 
menor distância do dos falantes nativos25. Por isso os aprendentes 
estão sujeitos, com frequência, a criarem hábitos auditivos (e visu 
ais) em relação a formas erradas. 

Perante esta situação, como poderão as nossas escolas pensar em, 
conscientemente, adoptarem o 'natural approach', por exemplo? Onde 
estariam os professores em número suficiente e com a energia bastan 
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te para apresentarem as turmas o 'comprehensive input"? Se o que se 
passa em Portugal tiver correspondência noutros países -pelo que me 
tem sido dado 1er, os problemas são semelhantes, embora possa haver 
uma variação no grau de gravidade-, é fácil concluir-se que a pro
posta americana da abordagem natural para o ensino das línguas peca, 
gravemente, por irrealismo. 

Dada a dificuldade de, de um momento para o outro, se ensinar in
gles aos professores portugueses de modo a torna-los melhores mode
los, há que se conceberem processos de actuação pedagógica que redu 
zam ao mínimo os inconvenientes das suas deficiências. Uma forma de 
o conseguir é reduzir ao mínimo as oportunidades em que o professor 
tenha de improvisar. Isto é, tem que haver um programa bem organiza 
do, de conteúdo realista e com indicações tão precisas quanto possí 
vel sobre as formas de o cumprir. Os materiais de ensino, principal 
mente os livros de textos e os livros de exercícios, têm de ser es
colhidos por critérios que não sejam exclusivamente os da modernida 
de e da apresentação gráfica. A escolha tem de recair sobre aqueles 
materiais que proporcionem soluções mais adequadas para os proble
mas específicos postos pelo ensino da língua inglesa a alunos portu 
gueses em Portugal. 

Por sua vez, os estágios pedagógicos têm de concentrar a sua activi 
dade, prioritariamente, sobre as técnicas de ensinar a língua es
trangeira, o que parece não estar a ser feito actualmente. Os dois 
anos que os estagiários têm de passar na chamada formação em exerci 
cio têm de ser gastos no estudo dos problemas concretos que o ensi
no do inglês põe e nas formas de os vencer, em vez de serem passa
dos no aprofundamente das questões de didáctica geral, da ocupa
ção dos tempos livres ou da organização escolar. Tudo isto ê possí
vel abordar-se a propósito do ensino da disciplina específica que 
cada professor terá de ensinar sem que se desvie a atenção daquilo 
que e absolutamente central. Quando o jovem professor adquirir na 
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sua formaçãp pedagógica uma informação segura sobre os aspectos da 
língua inglesa que devem merecer cuidados especiais de tratamento e 
lhe forem transmitidas técnicas que a experiência consagrou como va 
lidas para vencimento das dificuldades, começara a quebrar-se o ci
clo vicioso de erros que transitam de geração em geração. 

4.4.2.2 Os livros de textos 

Quando, não ha muitos anos, vigorava em Portugal o regime de livro 
único,a escolha era feita pelo Ministério de Educação e, em todas 
as escolas do país, professores e alunos so poderiam utilizar o li
vro oficialmente aprovado para um conjunto de anos. As vantagens da 
estabilidade eram parcialmente anuladas pela falta de alternativas 
e pela estagnação a que as publicações escolares eram condenadas. 
Qualquer professor com inclinação para escrever um livro de textos 
so o poderia apresentar a concurso de cinco em cinco anos e as pos
sibilidades de o ver escolhido eram muito remotas dado que só um dos 
concorrentes o poderia ser. Mas uma vantagem havia no livro único , 
talvez a única vantagem: o mesmo autor produzia os livros para um 
ciclo completo, o que assegurava a segura transicção de um ano para 
o seguinte, sem hiatos na programação da matéria linguística. 

Logo que, em boa hora, o regime do livro único terminou, assistiu -
-sea um período interessante do ensino do inglês em Portugal.Os pro 
fessores viram-se, de repente, perante um desafio estimulante. Can
sados de criticar o livro único como retrogado, atrofiante ou monó
tono, tinham agora a oportunidade de mostrarem o que valiam, de fa
zerem melhor e de submeterem-se as críticas dos colegas. Bastava pa 
ra isso encontrarem um editor interessado na publicação, o que não 
era muito difícil. Também os simples professores passaram a ter res 
ponsabilidades para além da actividade lectiva: eles teriam que es
colher, entre os livros existentes, aqueles que considerassem melho 
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res. Tinha-se criado um clima de responsabilização generalizada que 
envolvia os autores de manuais e os professores que os escolhiam.Os 
livros vindos a público -mais ou menos daquele tipo a que Galisson 
chama artesanal (ob.cit.:18)- caracterizavam-se por uma grande po
breza gráfica e por uma linguagem pouco autêntica, dando ênfase par 
ticular aos aspectos gramaticais. Os autores so excepcionalmente ti 
nham estado ou vivido em países de língua inglesa e, por isso,os as 
pectos civilizacionais que os livros transmitiam eram colhidos de 
maneira indirecta: em monografias, historias, gramáticas, dicionári_ 
os, filmes, etc. 0 cuidado posto na graduação gramatical levava a 
que as situações descritas nos textos fossem fundamentalmente conce 
bidas para a apoiar. Os diálogos eram forçados e pouco naturais. 

De uma maneira geral, porem, os livros reflectiam as dificuldades 
que os seus autores -normalmente professores com considerável expe
riência- tinham localizado na aprendizagem dos seus alunos.Tanto na 
apresentação das matérias nos textos como nos exercícios propostos, 
os 'trouble points' mereciam insistência especial. Isso era, natu
ralmente, uma faceta positiva, talvez o único grande mérito desses 
manuais. 

Gradualmente, os livros de edição inglesa, elaborados por falantes 
nativos da língua, começam a surgir e, em pouco tempo, absorveram o 
mercado quase completamente, uma situação que se tem prolongado e 
que ainda perdura, embora se note, de novo, um tímido retorno ao li 
vro nacional (e.g. os livros de F. Monteiro e M. Vilela). Mas o li
vro estrangeiro impôs-se pela autenticidade da linguagem -o que cons 
tituia modelo precioso para os professores- e pela flexibilidade dos 
diálogos, a par de uma apresentação gráfica atraente. 0 seu grande 
'defeito' era, e ê ainda, serem livros internacionais, isto é, des
tinados a um publico universal de alunos, com tiragens de dimensão 
industrial. Como tal, os livros não podem atender aos problemas par 
ticulares dos alunos provenientes de diferentes linguas maternas. 



- 497 _ 

Para se atender aos problemas acabados de referir, os " diferentes 
livros de textos teriam de ser produzidos para cada grupo linguísti 
co" (Wilkins 1972:198), dando-se, desse modo, sequência às descober 
tas dos estudos contrastivos que têm sido realizados, a exemplo da
quilo que Lado pretendeu fazer em relação a testes de avaliação da 
aprendizagem. No entanto, as dificuldades encontradas pelo celebre 
linguista americano obrigaram-no a reconhecer que "a tarefa de pre
parar testes diferentes para alunos de todos os grupos linguísticos 
diferentes ê tão gigantesca que jamais poderemos ter a esperança de 
conseguir tais testes a não ser para um limitado numero de línguas" 
(citado por James 1980:150). Do mesmo modo os livros de textos in
ternacionais, também por razões de caracter comercial, continuam a 
ser internacionais. Como tal, não podem atender aos circunstancia -
lismos locais, aos problemas específicos que o ensino do inglês põe 
aos aprendentes portugueses ou a quaisquer outros. Os erros analisa 
dos no capítulo precedente revelam que ha áreas bem definidas de di 
ficuldade, tanto no léxico (e.g. falsos cognatos e polissemia diver 
gente) como na estrutura (e.g. ordem dos elementos da frase, inter
rogativa indirecta), como na sintaxe (problemas de concordância,em
prego dos tempos verbais, etc. ). 

Se fosse possível os livros serem elaborados com esses problemas em 
mente, as vantagens seriam evidentes. E, para atender a essa preocu 
pação de caracter interlingual, a autenticidade dos textos não pre
cisava de ser afectada mais do que aquilo que acontece jã. Os auto
res dos manuais internacionais insistem em determinados aspectos da 
língua que se têm revelado de dificuldade universal, procurando, a-
traves dessa insistência, ajudar os alunos a vencerem os pontos di
fíceis. Todos os livros estão cheios de exemplos desses. Tiremos um 
ao acaso, cujo ponto fundamental ê a apresentação do simple past. 

" Secretary: Good afternoon, Mr Smith. 
Mr Smith : Good afternoon, Miss Wild. Did you finish those 
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letters? 
Secretary: Yes, sir. I typed them and signed them for you. 
Mr Smith : Did you photo-copy them? 
Secretary: Yes, sir. I photo-copied them and posted them. 
Mr Smith : Did Mr Jackson arrive? 
Secretary: Yes, sir. 
Mr Smith : What time did he arrive? 
Secretary: About two o'clock, sir ... but he didn't stay. He 

didn't have time. 
Mr Smith : What did he want? 
Secretary: Oh... I didn't ask, sir. 
Mr Smith : Er... Did you telephone Mrs Smith? 
Secretary: Yes, I did... but she wasn't in. 
Mr Smith : Hmmm... And the table at "Mario's" for tonight? 
Secretary: Yes, sir, I reserved a table for two, at eight 

o'clock. 
Mr Smith : Good! Did Lulu telephone? 
Secretary: Yes, sir. 

(Hartley & Viney, Unit 46)" 

Se este dialogo fosse analisado por Widdowson com o rigor posto na a 
nalise dos'drills' que reproduzi na p.474 , certamente que algumas 
das falas desta conversa teriam de ser alterados por não serem con
formes com as regras de autenticidade comunicativa que o referido au 
tor defendia. Especialmente em algumas das respostas da secretaria 
seria mais natural o emprego do operador did do que o past tense do 
verbo principal. No entanto, sob o ponto de vista didáctico, este 
pouco artificialismo so valoriza o texto como instrumento de ensino. 
Do mesmo modo se o livro fosse elaborado para uso de aprendentes por 
tugueses, o diálogo poderia tomar uma forma ligeiramente diferente pa 
ra proporcionar mais oportunidades de contacto dos alunos com formas 
contrastantes nas duas línguas. Eis uma exemplificação de como tal 
poderia ser feito sem se perder de vista a preocupação gramatical 
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central â unidade transcrita. 

"Secretary: Good morning, Mr Smith. 
Mr Smith : Good morning, Miss Wild. Did you think about my 

proposal? 
Secretary: Yes, sir. I not only thought about it, I even 

dreamed of it. 
Mr Smith : Oh... Did you? What happened in your dream? 
Secretary: Well, sir ... I dreamed about a huge rise in my 

salary and, oh yes, about a lovely office. 
Mr Smith : I see... How big was your rise in your dream? 
Secretary: It rose by £1000 p.a.. But there was the office 

too. Did you forget about that? 
Mr Smith : No, I didn't. What was it like? 
Secretary: Well... it looked very spacious and had plenty of 

light. There were a lot of people working there. 
Mr Smith : How many people were there? 
Secretary: I saw three other secretaries under my supervision. 

I was in charge of the office. 
Mr Smith : Three secretaries are not many people. Did you see 

anybody else? 
Secretary: Yes, sir. There were some other people, but... er 

... I do not remember what they were doing. There 
were some computer terminals in the office. Maybe 
those people were computer operators. 

Mr Smith : You forgot what they were doing, didn't you? 
Secretary: Yes, sir, it seems I did... 
Mr Smith : Then forget about all the rest too. It was just a 

dream. Did you reserve the table at "Mario's" for 
tonight? 

Secretary: Yes, sir. 
Mr Smith : Did Mrs Smith telephone? 
Secretary: Yes, sir. And she said she was going with you to-
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night. 
Mr Smith : What?! Did you tell her about the restaurant? 
Secretary: Yes, sir, I did. 
Mr Smith : And now what about Lulu? You're fired..." 

Nesta adaptação do diálogo o simple past continua em destaque, mas, 
simultaneamente, sublinha-se a co-ocorrência de dream com as prepo
sições of/about (os aprendentes portugueses tendem, por interferên
cia da L1, utilizar -"dream with) e a referência plural do nominal 
people (que os estudantes portugueses frequentemente consideram sin 
guiar). Ambas estas formas podem ja ter sido apresentadas aos alu
nos em lições anteriores, mas insistir nelas ou noutras da mesma na 
tureza e sempre útil, mesmo que a apresentação inicial tenha sido a 
companhada de explicações esclarecedoras. 0 destaque dado a dream e 
people não quer dizer que os verbos empregues no diálogo original 
fossem sistematicamente postos de lado para haver uma concentração 
absorvente nos 'trouble points'. Isso seria artificializar a língua 
inglesa. Mas finish, photo-copy, telephone, reserve são formas mui
to prÕximas das portuguesas correspondentes e não implicam nenhuma 
construção que contraste com o português. Por isso são mais fácil e 
rapidamente apreendidas pelos alunos portugueses, não carecendo,por 
conseguinte, de tratamento tão insistente como os verbos que requei 
ram construções contrastantes. No entanto, tudo aquilo que for, ra^ 
zoavelmente, considerado necessário, quer nas fases iniciais da 
'interlingua' quer nas fases mais adiantadas da 'naturalização', de
ve ser incluído gradualmente. Os erros do meu corpus indicam que , 
tanto dream como people são extremamente sujeitos a interferência e, 
por isso, estão na origem de tantos erros. Tudo quanto se possa fa
zer, no livro e na sala de aula, para consciencializar os alunos em 
relação ãs áreas problemáticas deve ser encorajado. 

Ê evidente que a insistência nas formas contrastantes não precisa de 
ser promovida pelo livro de textos. 0 professor deve saber aprovei 
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tar inteligentemente o material dos textos, analisá-lo cuidadosamen 
te e trabalhá-lo da maneira mais aconselhável sob o ponto de vista 
didáctico. Isso é perfeitamente possível quando o professor está de 
vidamente informado sobre as áreas de interferência e sobre os as
pectos intralinguais que maiores obstáculos opõem â aprendizagem. A 
realidade, no entanto, é algo diversa: há professores que começam a 
sua profissão e nada sabem para além dos conhecimentos sobre a L2 
que o estudo lhes proporcionou no ensino secundário e na universida 
de, mas nunca ninguém os alertou para as áreas de dificuldade, limi 
tando-se, por isso, a tentarem cumprir as indicações que o livro de 
textos fornece, Ê para estes professores que um livro elaborado em 
bases contrastivas seria de primordial utilidade, embora também fos 
se útil para todos os outros. 

De acordo com o exposto, a resposta mais vantajosa às questões pos
tas pelos aprendentes portugueses de inglês seria que todo o materi 
ai didáctico fosse elaborado com uma orientação local, isto é, com 
os problemas específicos que estão ligados ao ensino do inglês em 
Portugal em mente. Mas para que isso alguma vez se concretize é ne
cessário que houvesse uma mudança radical na atitude dos editores, 
que teriam de renunciar a parte dos proventos que o actual estilo 
dos livros internacionais certamente lhes proporciona. A mudança 
proposta não seria muito diferente daquilo que já há anos se vem fa 
zendo no domínio do inglês para fins específicos. Se as editoras 
consideram vantajoso promoverem a publicação de títulos do género 
de English for Computer Science, English for Travel, Banking, Eng
lish for Technical Students, etc. Porque razão não promovem cursos 
do género de English for Portuguese-Speaking Learners e outros ori
entados para qualquer outra língua. 0 que uma tarefa deste género 
implicaria era que os autores dos livros tivessem conhecimento das 
línguas dos aprendentes a quem os cursos se destinassem e a existên 
cia de estudos conducentes ao levantamento dos problemas especifica 
mente locais, o que, se existe para algumas línguas, não existe pa
ra muitas outras, entre elas o português. Uma maneira de começar po 
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deria ser que, na impossibilidade de se proceder imediatamente a o 
rientação local em relação aos livros de textos, isso fosse levado 
a cabo com os livros de exercícios (pupils ' workbooks) com a colabo 
ração de professores locais com larga experiência de ensino. Isso 
seria, em minha opinião, um passo importante para a melhoria da si
tuação . 

4.4.2.3 Os dados da AE 

Quando, no capítulo dedicado aos aspectos teóricos da AE, me referi 
aos objectivos desta ramificação da linguística aplicada, salientei 
o interesse que têm para o ensino concreto das línguas estrangeiras 
as conclusões que ela nos pode fornecer. Todavia, se tivermos o cui 
dado de averiguar como esses dados têm sido utilizados, conduire -
mos, com alguma surpresa, que pouco, muito pouco se tem feito de ma 
neira sistemática. Como escreve Rivers, "para algumas das línguas 
mais vulgarmente ensinadas nas escolas e universidades, continuam a 
aparecer livros de textos que utilizam pouco os estudos comparati -
vos que existem, ao mesmo tempo que apenas uma pequena proporção dos 
professores tem preparação linguística que lhes permita fazer uso 
deste material sem o auxílio do autor do livro" (1970:7). 

Ë óbvio que os autores de livros de textos destinados ao ensino do 
inglês, por exemplo,procuram sempre tratar com cuidados especiais a 
queles aspectos da língua que, por tradição ou por averiguações ci
entíficas, constituem áreas produtoras de erros. Mas isso sõ é fei
to em relação as dificuldades e errros universais. Como ê de espe
rar, os cuidados postos no tratamento dessas áreas têm dado resulta 
dos positivos. Mas há uma considerável percentagem de erros -variá
vel conforme os estudos realizados- que se deve ã interferência da 
L1. Segundo James "entre um terço e metade dos erros podem ser cau
sados por não coincidência entre a LI e a L2" (1980:146). Claramen-
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te dentro destes limites encontra-se a percentagem por mim achada 
na analise do corpus. Tais percentagens, mesmo a mais baixa de to
das, são muito significativas e justificam que sejam tidas em consi 
deração, procurando combater-se os erros de interferência pelas me
didas que se julguem mais adequadas. 

Aquilo que propus em relação aos livros de textos -a insistência nas 
matérias contrastantes- é perfeitamente aplicável, ou ainda mais fa 
cilmente aplicável, a nível da sala de aula, no modo como o profes
sor orienta os trabalhos dos seus alunos. Ha atitudes e práticas que 
podem contribuir significativamente para uma aprendizagem mais efi
caz. Por exemplo: o ensino funcional da gramática, o ensino contras 
tivo, a consciencialização dos fenómenos linguísticos e o aproveita 
mento da tendência que os aprendentes revelam para a tradução. Veja 
mos, em separado, cada um destes aspectos. 

a) 0 ensino funcional da gramática 

A formula que exprime o conceito de competência comunicativa reúne 
as variáveis seguintes: "quem diz o quê a quem, onde e quando, como 
e porquê (James 1980:101). 0 objectivo final a atingir por intermé
dio do processo de ensino/aprendizagem é fazer os alunos chegarem ao 
ponto de se comportarem, linguisticamente, de acordo com a correcta 
avaliação dos parâmetros apontados por James. Mas isso não pode ve-
rificar-se sem os alunos "aprenderem como a gramática ë usada"(East 
wood 1981:4). A gramática surge, assim, como um instrumento indis
pensável ao acto comunicativo, tal qual como um martelo é necessãri 
o para pregar e uma faca para cortar. Mas do mesmo modo que o uten
te de um martelo ou de uma faca tem de conhecer estes instrumentos 
para os poder usar convenientemente, também o aprendente de uma lín
gua estrangeira tem de conhecer a gramática dessa língua embora um 
falante nativo não precise desse conhecimento analítico, pois con
fia nas suas intuições de gramaticalidade. O utente da faca -antes 
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de a usar pela primeira vez- tem de ser informado sobre a nature
za do instrumento: que tem um cabo e uma lâmina; que so esta é que 
corta, etc. Há igualmente instruções importantes sobre o martelo. 
Por exemplo, que ë pelo cabo que se lhe pega. Depois, com a prática, 
ë que surge a capacidade para a utilização conveniente dos dois ins 
trumentos. No entanto, as instruções iniciais sobre a sua natureza 
constituem uma referência permanente e adquirida a que os utentes 
poderão recorrer em qualquer altura, evitando desse modo acidentes 
ou uso menos eficaz. Pegar na faca pela lâmina pode ser perigoso, 
porque, conforme as instruções iniciais é nesse sector do instrumen 
to que se encontra a parte cortante. 

O conhecimento da gramática tambëm ë necessário para a sua utiliza
ção correcta e para a correcta comunicação. Esse conhecimento adqui 
re-se mais rapidamente mediante um ensino bem dirigido do que pela 
simples exposição Es formas que interessa serem adquiridas.Uma cri
ança pode aprender tudo sobre a natureza da faca atravës da sua uti 
lização a partir do primeiro momento em que o objecto lhe surja pe
la frente. Mas ë inegável que hã evidentes riscos de erro nesse pro 
cesso e, alëm do mais, o tempo necessário terá de ser maior. Isto 
não quer dizer que o ensino da gramática ocupe o primeiro e mais im 
portante lugar entre as actividades de uma sala de aulas. Se assim 
fosse, a proposta significaria um retorno perigoso aos métodos antî  
gos, comprovadamente ineficazes. O que eu pretendo sugerir é que, 
quando uma forma gramatical surja nos textos do livro ou na produ
ção do professor e este a julgue de interesse para o desenvolvimen
to da capacidade dos alunos, essa forma deve ser devidamente escla
recida para que os aprendentes tomem conhecimento da sua natureza o 
mais rapidamente possível. Ao contrário daquilo que alguns preten
dem (Krashen e Terrel, por exemplo), o ensino oportuno da gramática 
não deve ser receado como elemento perturbador da fluência do apren 
dente. Pelo contrário, a sua confiança "baseia-se, necessariamente, 
numa grande quantidade de trabalho cuidadoso que conduz os estudan
tes ao ponto de poderem ser entregues a si próprios. Esta prepara-
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ção inclui o cuidadoso ensino das estruturas gramaticais" (Norrish: 
51 s.) para alem, naturalmente, do vocabulário e da pronuncia. A am
bição maior de qualquer professor é ser capaz de preparar os seus a 
lunos de tal forma que eles se sintam, o mais cedo possível, em con 
dições de se libertarem da mera imitação que caracteriza o período 
inicial de aprendizagem. Essa libertação so se verifica quando o a-
prendente começa a utilizar os elementos já adquiridos e a recombi
ná-los em enunciados originais, criativos. Para que o aluno atinja 
a confiança que lhe permitirá actuar da maneira descrita, a gramãti 
ca contribui de maneira decisiva, embora não esclusiva. 

Em face do exposto, parece-me defensável a prática consagrada pelos 
métodos audiolinguais ao procurarem familiarizar os aprendentes com 
as estruturas e vocabulário através de exemplos como This is a pen 

ou There is a book on the table ou I am walking to the door.Porquan 
to não haja comunicação na acepção comunicativistahá a apresentação 
de um novo código para exprimir situações conhecidas e evidentes. 
Por este meio se poderá chegar, com naturalidade, ao ponto em que 
os alunos sejam capazes de produzir enunciados de conteúdo mais re
levante, tais como This is sulphuric aoid/I am going to the kitchen 
to see if the dinner is ready ou outros como Widdowson (1978:8) de
fende . 

Se um aluno, após duas semanas de aulas em que participou, é capaz 
de manter o diálogo seguinte com o professor ou com um colega, ele 
demonstra que está em condições de utilizar a L2 apropriadamente nu 
ma situação de comunicação que é frequente e está de acordo com as 
convenções do ambiente escolar. 

Professor/a: What's this, Paula? 
Aluna/o : That's a watch, madam/sir. 
Professor/a: Have you got a watch? 
Aluna/o : Yes, I have. 
Professor/a: Where is it? 
Aluna/o : It's here on my wrist/desk. 
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Ao contrário do que alegam alguns comunicativistas, o uso da lingua 
gem aprendida num dialogo como este não dá à aluna a sensação de que 
é inútil o trabalho na sala de aula e de que aquilo que aprende não 
serve para nada. Por aquilo que me tem sido dado observar, os alunos 
sentem-se satisfeitos pelo simples facto de poderem participar em di 
alogo simples como este mediante a utilização da L2. É isso que e-
les esperam que a escola lhes ensine a fazer, mesmo que as realida
des sobre as quais a linguagem decorre sejam do seu perfeito conhe
cimento. O que ë enecessãrio fazer-se é que a gramática ensinada/a
prendida seja de facto usada: não em monótonos exercícios estrutu
rais mas em enunciados que se relacionem com o mundo circundante, 
com o material iconográfico, com a experiência de cada um. A isso 
chamarei ensino funcional da gramática. 

Outra medida importante que deve ser considerada para que os apren-
dentes ganhem a confiança pretendida e evitem a confusão desnortea-
dora que resulta, fatalmente, quando as matérias são apresentadas 
sem critério, ë que a materia gramatical seja cuidadosamente progra 
mada, de preferência caminhando-se do mais simples para o mais com
plexo. Alvo de particulares cuidados devem ser os aspectos contras
tantes da L1 e da L2. 

b) Ensino contrastivo 

Não há muito tempo, um professor britânico que ensinava inglês em 
Portugal defendia que o ensino contrastivo pertencia ao passado. 
Esta afirmação, por me parecer corresponder ã opinião de muita gen
te ligada ao ensino das línguas estrangeiras, merece ser analisada 
com algum detalhe. 

Em primeiro lugar, impõe-se clarificar o significado de ensino con
trastivo, conforme eu o entendo. Ele não deve ser entendido, exclu
sivamente, como exprimindo o contraste consciencializador entre a 
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interlíngua do aprendente e as formas definitivas da L2, isto e, a 
comparação entre essa espécie de dialecto da língua alvo -que ë a 
forma como o aluno a usa- e a língua que ë usada pelo professor, em 
princípio, caracterizada pela correcção (cf. James 1971:7). Sem pôr 
em causa esse tipo de contraste, cujas vantagens para a aprendiza
gem são mais do que evidentes para que os alunos cheguem mais rapi
damente ã desejada 'naturalização', o ensino contrastivo que neste 
momento tenho em mente ë aquele que propõe a comparação das duas lín 
guas para se chamar a atenção dos alunos em relação aos casos em que 
a interferência da língua materna conduz, normalmente, ã comissão 
de erros interlinguais. 

Em segundo lugar, não me parece que tal ensino pertença ao passado 
pois não tenho notícias de que algum mëtodo o tenha defendido e pra 
ticado de maneira sistemática. As teorias dos linguistas e pedago
gos americanos dos anos cinquenta, entre os quais se encontrava La
do , serviram mais como temas para longas discussões teóricas do 
que para a experimentação mais ou menos consequente. O grande obsta 
culo a experiências nesse domínio poderá ter sido o facto de a mai
oria dos intervenientes no debate sobre a hipótese da AC raramente 
se ocuparem do ensino de outra língua que não a sua propria. Nessas 
circunstâncias pouco poderiam adiantar quanto â análise contrastiva, 
quer na sua modalidade a priori quer na modalidade a posteriori. 28 
Por outro lado, a maioria dos grandes nomes ligados as teorias do en 
sino da língua inglesa têm sido pessoas que se movem constantemente 
de um país para outro, o que torna praticamente impossível chegarem 
ao conhecimento das línguas dos seus alunos com a segurança mínima 
indispensável para procederem ao contraste entre as duas línguas. E 
esse conhecimento ë uma condição sine qua non para a AC. 

Se os impedimentos referidos funcionaram de facto ou não, o certo ë 
que o ensino contrastivo não foi praticado nem experimentado em es
cala que tenha merecido divulgação significativa. Numa altura que se 



- 508 -

caracteriza por viva agitação na didáctica das línguas, muito parti-
- 29 

cularmente no que diz respeito ao ingles , haveria todas as vanta
gens em se experimentar o ensino contrastivo e avaliarem-se os seus 
resultados. A experiência nem sequer requereria os sofisticados mei_ 
os materiais e técnicos que são indispensáveis a alguns dos métodos 
propostos mais recentemente. Alias a minha proposta esta longe de 
ser original já que outros a fizeram anteriormente: e. g. Hadlich 
(1965) e Sharwood Smith (1981), entre outros. 

Em Portugal, aquilo de que o ensino contrastivo precisa é de um le
vantamento cuidadoso e tão completo quanto possível daquelas mater1 
as da L2 que, tradicionalmente, causam problemas de aprendizagem e 

30 
dificuldades especiais aos aprendentes portugueses . Esse levanta
mento poderia ser realizado através de uma análise contrastiva ou de 
uma análise de erros, embora esta me pareça imediatamente mais exe
quível do que aquela devido ã existência de abundante material, es
pecialmente escrito, ã disposição de quem o pretender usar. Realiza 
do o trabalho de levantamento, ficar-se-ia na posse de uma lista de 
aspectos gramaticais, lexicais e fonéticos que, posta ã disposição 
dos organizadores dos programas, autores de livros de textos e de e 
xercícios e dos professores em geral, serviria de orientação impor
tante para os trabalhos a desenvolver nas salas de aula das nossas 
escolas. 

A elevada percentagem de erros interlinguais constantes do meu cor
pus fornece algumas indicações que, embora não possam ser tomadas 
com caracter definitivo, podem servir de base a um ensino contrasti_ 
vo de caracter terapêutico dirigido a alunos do nível daqueles que 
me forneceram o material que analisei. Ã partida, porém, é preciso 
ter-se consciência de que tal tipo de ensino também envolve os seus 
riscos. O primeiro deles ê o de o professor concentrar toda a sua a 
tenção e esforços no tratamento dos aspectos contrastantes contidos 
na eventual lista, negligenciando os aspectos restantes. De tal ati. 
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tude poderia resultar que os alunos adquirissem um inglês artifici
al, exageradamente idiossincrático. Por isso a lista careceria de 
ser complementada por instruções de natureza didáctica que acaute
lassem os professores em relação ao risco apontado. Para se evitar 
a interferência, era apenas necessário proceder a pausas mais demo
radas nos pontos do curso em que os aspectos contrastantes fossem a 
bordados. Nos restantes aspectos, tanto na fase de ensino como na de 
exercitação e aplicação, o professor teria que procurar conduzir os 
trabalhos com o máximo de naturalidade que lhe fosse permitida pe
las circunstâncias. Os esforços para evitar as interferências não 
deveria transformar os cursos nisso sõ. 

Outro risco previsível e que, de algum modo, foi detectado na análi 
se que fiz dos erros ê o de a insistência nas formas contrastantes 
desenvolver nos aprendentes dúvidas sistemáticas em relação as for
mas isomõrficas, originando, desse modo, inibições que afectariam a 
desejável fluência na L2 e a naturalidade do comportamento e da a-
prendizagem. A medida preventiva para este tipo de consequência se
ria convencer os aprendentes de que a regra geral é o isomorfismo -
-o que é um facto- e que as excepções a esta regra são relativamen
te reduzidas, mas têm de ser tratadas de maneira especial. 

Mesmo correndo os riscos previstos (e outros imprevisíveis), parece 
que as vantagens de uma abordagem constrastiva ao ensino das língu
as seriam apreciáveis e contribuiriam de maneira sensível para a re 
dução da ocorrência de erros interlinguais pela eliminação ou pre
venção gradual, nas diversas fases do curso, dos factores que lhes 
dão origem. Mesmo nos casos em que se não conseguisse evitar ou cor 
rigir os erros totalmente -o que, realisticamente, tem de ser admi
tido como mais do que provável- "a exercitação intensiva nos pontos 
de interferência continua a ser o nosso mais útil instrumento para 
ultrapassar os obstáculos criados pelos hábitos da língua do falan
te amadurecido" (Politzer e Stanbach 1965:32). A diferença entre es 
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ta proposta e aquela que defendo reside na circunstância de a mim 
me parecer mais interessante e, talvez, mais eficaz, que a exercita 
ção de qualquer aspecto linguístico se faça com frases ligadas a 
qualquer contexto conhecido ou identificável do que através de 'pat 
tern drills' executados em abstracto. Alem disso, a exercitação que 
proponho não tem, obrigatoriamente, que se processar de uma sõ vez, 
num momento a ela dedicado em especial, devendo antes processar-se 
por fases, de uma maneira cíclica e natural, como forma de se apro
veitarem todas as oportunidades favoráveis. 

A explicação que deve ser fornecida simultaneamente com este tipo de 
exercício, nomeadamente na sua primeira ocorrência, funciona como 
substituição vantajosa dos exercícios estruturais que outros pro
põem como forma de eliminação ("drill out" (Birkmaier 1966:130))dos 
erros motivados por transferência das formas da L1. 

c) Consciencialização dos factos linguísticos 

O ensino da gramática funcional, isto ê, o ensino das formas grama
ticais e do uso que delas se deve fazer, nos termos propostos nas 
duas alíneas anteriores, tem como objectivo a aprendizagem conscien 
te por parte dos alunos. A este propósito penso de maneira diferen
te de alguns comunicativistas. A comparação muitas vezes feita en
tre aprender uma língua e aprender a guiar um automóvel tem sido ex 
piorada no sentido inverso aquele para que a realidade parece apon
tar. De facto, guiar um automóvel é uma actividade essencialmente 
prática, preenchida, quase totalmente, por gestos automatizados.Por 
isso, seria loucura que, ao fim de uma série de lições, se examinas 
se a capacidade do candidato a motorista através de um desenho do 
automóvel feito por ele, em vez de uma prova de condução real (cf. 
Xiaoju:12). No entanto, ê importante considerar-se a série de li
ções que têm lugar antes do exame de condução e aquilo que nelas e 
realizado. A princípio, quando o aprendiz de condutor se senta pela 
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primeira vez ao volante, o instrutor descreve, embora de maneira su 
maria e apenas na perspectiva funcional, os diversos instrumentos e 
partes do carro que são essenciais â condução: volante, travões, em 
braiagem, alavanca de velocidades, acelerador, etc., descrevendo as 
funções de cada um e o modo como deve ser usado. Só depois começa a 
prática, esperando o instrutor que o seu aluno utilize, adequada
mente, as informações previas que lhe forneceu. A primeira coisa que 
faz não é, com toda a certeza, sentar-se ao lado do aprendiz, dizer 
-lhe que ponha o motor a trabalhar e que arranque. Mesmo com a pre
paração teórica referida, a condução inicial ê muito lenta e ca
racterizada por frequentes pausas que perturbam a 'fluência' da via 
gem. As quebras de fluência são motivadas pela necessidade que o a 
luno tem de pensar se, por exemplo,ao mudar da segunda para a ter
ceira velocidade, tem de empurrar a alavanca para cima ou para bai
xo, para a esquerda ou para a direita, se deve aliviar o pé do ace
lerador antes ou depois de desembraiar, etc. Mas, com o tempo e com 
a pratica, essas operações começam a ser executadas com maior rapi
dez até se tornarem, aparentemente, automáticas. Ao fim de anos de 
prática a situação é ainda esta, mas ninguém pode garantir que não 
cometerá erros. A distracção pode levar o condutor a mudar de velo
cidade sem carregar no pedal da embraiagem, a esquecer-se de alivi
ar o travão de mão ao iniciar a marcha ou até a tentar meter a mar
cha atrás quando deveria meter a quarta velocidade. Estes lapsos si 
gnificam que o acto de conduzir nunca chega a ser totalmente automá 
tico; é-o quase totalmente, mas a consciência exerce, de maneira qua 
se imperceptível, mas permanentemente, a sua vigilância. Quando es
ta não se verifica, surgem os erros. 

Assim ê a aprendizagem de uma língua. 0 'monitor' de Krashen não é 
mais do que essa consciência vigilante, em constante avaliação das 
situações, ã procura das formas linguísticas mais adequadas. Como 
na condução, o monitor impede, inicialmente, o fluir do discurso de 
modo descontraído e célebre. Com o tempo e com a prática, a sua in-
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tervenção vai-se tornando cada vez mais rápida e discreta ate che
gar a um ponto em que a produção linguística aparenta ser automáti
ca. Quando a atenção falha, isto é, quando o monitor deixa de exer
cer a sua vigilância, surgem as oportunidades para os erros. Aquilo 
que se aprende nunca pode ser considerado como totalmente automati-
zável. Até, as vezes, nos esquecemos de andar e paramos no meio da 
rua a pensar em algo que nos preocupa. Mas nunca nos esquecemos de 
respirar, porque isso não se aprende, ê inato e automático. 

Em minha opinião, utilizar uma língua -quer ela seja a língua mater 
na ou uma L2- nunca chega a ser uma operação cem por cento automát^ 
ca ou inconsciente, a não ser, possivelmente, no que diz respeito ã 
fonologia. Quando na nossa L1 falamos sem pensar, quando falamos 
com alguém sem nos colocarmos bem no diálogo, respondemos de manei
ra inadequada, embora a nossa resposta possa ser mecânica, isto é, 
sem a utilização consciente do monitor. Nesta perspectiva a automa
tização poderá estar mais perto do erro do que o monitor, embora s_i 
gnifique uma reacção mecânica aos estímulos do nosso interlocutor.A 
prender a falar uma língua estrangeira é desenvolver a velocidade 
com que o monitor deve operar com os dados fornecidos aos alunos a-
través do ensino. 

Não custa a acreditar-se que há sub-utentes ('under-users') do moni 
tor. Eles são todos aqueles que aprendem uma língua através do mero 
contacto, aqueles cujos conhecimentos sobre a língua em causa são a 
inda muito limitados e aqueles que são submetidos a métodos de ens_i 
no que renunciam ã aprendizagem consciencializada. Mas já é menos 
crível que haja sobre-utentes Cover-users'). Para Krashen e Terrel 
os "sobre-utentes do monitor são aqueles que monitorizam permanente 
mente e que constantemente estão a verificar a sua produção através 
dos seus conhecimentos da língua estrangeira aprendidos de modo cons 
ciente" (1983:44). 0 que deve ter levado os dois autores americanos 
a exprimirem-se do modo citado foi terem verificado que o recurso ao 
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monitor, em qualquer fase da aprendizagem que investigaram, impedia 
a fluência dos aprendentes. Mas em minha opinião isso não pode ser 
considerado como uma utilização excessiva do monitor. Significa sim 
que os aprendentes ainda o não usam convenientemente, isto é, com a 
ligeireza necessária de modo o que essa utilização não se note.Pode 
mesmo acrescentar-se que a lentidão no uso do monitor não deriva da 
aprendizagem consciente, mas sim do facto de ela não ter sido ainda 
realizada em grau adequado. Por outras palavras, os aprendentes não 
são fluentes na sua produção em L2 porque não possuem uma bagagem su 
ficiente de informações consciencializadas sobre a materia linguís
tica requerida pela situação particular de comunicação em que se en 
contram. Em minha opinião, quanto mais bem informado estiver o a-
prendente e mais habituado estiver a recorrer ao seu 'stock' de in
formação, mais facilmente ele consegue ultrapassar as hesitações em 
que eventualmente se encontre. 0 que ha ê simples utentes, isto é,a 
prendentes que monitorizam a sua produção na L2 por referência a re 
gras ou outros aspectos aprendidos em fases anteriores. A produção 
destes utentes pode caracterizar-se por quebras de fluência em con
sequência do cuidado posto na produção. Mas isso constitui uma fase 
necessária e, desejavelmente, transitória no trajecto do aprendente 
a caminho de ser um utente óptimo do monitor (cf. Krashen 1981: 121 
e Krashen & Terrel 1983:45), isto é", aquele que usa a língua estran 
geira sem aparente vigilância sobre aquilo que produz. 

A maneira mais económica, em tempo e esforços, para que o aprenden
te se aproxime das condições ideais é, quanto a mim, a combinação da 
prática da língua em situações significativas (i.e. situações em que 
a língua ê utilizada para exprimir qualquer coisa que os aprenden
tes percebam) com a consciencialização das formas de linguagem en
volvidas. Por outras palavras, deve desenvolver-se no aprendente a 
consciência daquilo que diz, tanto no que se refere ã forma como no 
que se refere ao conteúdo semântico dos enunciados. Se a conscien
cialização for encorajada pelo professor de maneira sistemática e 
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persistente, certamente que isso evitará que, ao cabo de nove anos 
de aprendizagem, haja alunos que escrevam *english, *american e 
aportuguese (com inicial minúscula), Hhere was many people in the 
train ou *She asked me what had I done. Mas não basta, para que a 
consciencialização seja atingida, dizer-se uma única vez que os to
ponímicos se iniciam por maiúscula, que people tem referência plu
ral e que nas perguntas indirectas a ordem é directa. Estas coisas 
têm que ser repetidas sempre que a oportunidade se proporcione e a 
explicação se revele necessária. A repetição da consciencialização 
é tão necessária como a repetição das formas de linguagem, mas com 
isso pode evitar-se o recurso aos 'drills' intensivos, tão caracte
rísticos dos behaviouristas dos anos sessenta. 

Há, no entanto, uma circunstância que pode constituir um sério obs
táculo ao ensino consciencializado e, consequentemente, ao uso do 
monitor, É quando os aprendentes, adultos ou crianças, não possuem 
a maturidade intelectual (cf. Sharwood Smith : 160) ou a informa 
ção metalinguística que, embora não totalmente indispensáveis, são 
muito importantes para se conseguir o processo de ' consciouness-
-raising'. Felizmente, não é essa a situação predominante entre os 
alunos portugueses, que, ao encetarem o estudo das línguas estran
geiras, já possuem algumas noções básicas da linguagem gramatical a 
plicada ã língua materna, mas perfeitamente transferível para a L2. 
Daí que os professores possam ser acusados de desperdiçarem um auxi 
liar importante se não utilizarem os conhecimentos anteriores dos a 
lunos. 

d) A língua materna e a tradução 

Na análise dos erros que constitui o capítulo anterior, foram em e 
levado número os casos em que detectei a influência directa da lín
gua materna. Não vale a pena repetir aquilo que outros têm dito e já 
citei anteriormente sobre o fenómeno interferência. No entanto, tal 
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vez seja oportuno salientar que é através de um processo de tradu 
ção que a transferência da L1 para a L2 se concretiza. Os aprenden-
tes elaboram os enunciados, primeiramente, na sua propria língua, 
traduzindo-os, logo de seguida, para a língua estrangeira. 

Este dado, que me parece legítimo retirar-se como conclusão da ana
lise do corpus, está de acordo com a teoria de Lado (1957): quando 
as formas da L2 são idênticas ãs da L1, a aprendizagem e mais fácil, 
quando as formas são diferentes, a aprendizagem é mais difícil.A fa 
cilidade ou dificuldade, referidas nos termos de Lado, estão intima 
mente ligadas com a facilidade ou dificuldade de tradução da língua 
materna para a língua alvo. A opinião, muitas vezes expressa, deque 
o processo de tradução, i.e. de mediação da L1, apenas serve para 
criar erros baseia-se numa análise superficial da questão. Recorra
mos a alguns exemplos para apoiar esta afirmação. Quando o aluno es 
creve: 

*when the free love was advocated it was not well accepted by all 
the presents, 

é fácil detectarem-se na frase numerosos erros que se devem â trans 
ferência do português "quando o amor livre foi defendido [,] não foi 
bem aceite por todos os presentes". Ninguém minimamente familiariza 
do com o ensino de inglês a estudantes portugueses hesitaria em di
zer que a frase inglesa citada era o resultado da tradução literal 
da frase portuguesa apresentada. Todavia, quando outro aluno escre
ve: 

It was a kind of disappointment to her to see that I wanted to 
spend all the money, 

não é frequente dizer-se que esta frase correcta resultou igualmen
te da tradução literal da frase portuguesa "Foi uma espécie de desi_ 
lusão para ela ver que eu queria gastar todo o dinheiro". 

Esta dualidade de reacções no julgamento de situações que deveriam 
ser julgadas da mesma maneira baseia-se no facto de ser mais normal 
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os professores preocuparem-se com a transferência negativa do que 
com a transferência positiva. Quando a última ocorre, a interpreta
ção mais cómoda é dizer-se que o ensino/aprendizagem funcionou. Por 
isso não vale a pena perder-se tempo com a análise das circunstânci 
as que determinaram a produção correcta. Esta é o objectivo do ensi 
no e, uma vez conseguida, nada mais hã a dizer. A realidade, porém, 
e que tanto nos insucessos como nos sucessos dos aprendentes,atrans 
ferência de formas da L1 para a L2, utilizando a tradução como ins
trumento, é um facto incontestável e, por isso, não pode ser ignora 
do. 

A questão que se põe e a de se saber se este fenómeno tem a mesma re 
presentação ao longo de todas as fases do curso. A meu ver, hã fa
ses em que a tendência para traduzir é menos sentida. Na fase de i-
niciação ã língua estrangeira a produção solicitada aos alunos ê,em 
grande parte, apenas a imitação daquilo que lhes é apresentado pelo 
professor. Como, além disso, a língua aparece ligada ao 'aqui e ago 
ra', característica das fases de iniciação, é feita uma associação 
directa e imediata entre as formas linguísticas e a realidade cir
cundante, o que contribui para a eliminação da língua natural dos a 
prendentes. Mesmo assim é de prever que, mentalmente, os alunos pro 
cedam a uma tradução da L2 para a L1 dos enunciados que vão ouvindo. 
Ã medida que a produção passa da simples imitação para uma fase mais 
criativa, isto é, quando os alunos começam a utilizar os dados ante 
riormente adquiridos e os recombinam em enunciados da sua propria 
responsabilidade, desenvolve-se a tendência para a transferência. A 
contradição contida nesta tese ê apenas aparente e a observação em
pírica dos alunos em várias fases de aprendizagem parece dar indica 
ções que, embora carecendo de confirmação mais segura, apontam para 
um crescente apoio dos aprendentes na sua própria língua. 

Nesta altura poderá pôr-se outra questão, Ê saber se a tendência ma 
nifestada para a transferência nas fases pós-iniciais, aumenta sem-
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pre atë ao final dos cursos ou se, pelo contrário, haverá um ponto 
em que se verifica uma diminuição, passando os aprendentes a mano
brar cada vez mais com os elementos da L2. Os erros analisados nes
te trabalho indicam que ainda é substancial a dependência dos alu
nos dos esquemas da língua materna, mas terá ainda de ser averigua
do se essa dependência é maior ou menor do que a verificada nas fa
ses intermédias da aprendizagem. 

Há ainda um outro aspecto ligado ã língua materna que convêm não i-
gnorar. Trata-se do uso do português como meio de ensino da língua 
estrangeira, i.e. ensinar a L2 através da L1. Ao contrário do que 
propunha o método directo, segundo o qual so a L2 deveria ser utili 
zada nas aulas, modernamente, a posição já se tem modificado: "nas 
fases iniciais, a língua materna dos alunos pode ser frutuosamente 
utilizada, embora moderadamente, (a) para fornecer indicações sobre 
o significado de expressões inglesas caracterizados por carga cultu 
ral, (b) dar instruções complicadas em testes e 'drills' e (c) ex
plicar alguns pontos gramaticais difíceis. Tudo isto reduzirá apre
ciavelmente os riscos de a aprendizagem se processar de maneira er
rada". (Sharma:25). Esta posição tem bastante legitimidade, especi
almente por visar as fases iniciais, nas quais os conhecimentos dos 
alunos na língua estrangeira são muito limitados e impedem a eficã 
cia da comunicação. Mas, nas fases seguintes, o professor deve uti
lizar ao máximo a língua alvo, encorajando os alunos a fazerem uso 
do material linguístico de que se vão gradualmente apossando. Ê nas 
situações referidas por Sharma que a L2 pode ser utilizada com mai 
or autenticidade comunicativa pois veicula informações e pede infor 
mações de que os aprendentes possam carecer ou que o seu interesse 
e curiosidade os pode levar a solicitar ao professor. Mesmo nas si
tuações em que a capacidade dos alunos na língua estrangeira não es 
teja bem à altura da linguagem requerida, ê útil insistir no seu u 
so através da reformulação das explicações que forem solicitadas pe 
los alunos ou depois de se verificar que eles não entenderam aquilo 
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que lhes foi inicialmente transmitido. Esta e uma forma excelente 
de se conciliar o ensino da L2 com a sua aplicação para fins Úteis. 
Quaisquer diálogos travados na sala de aula sobre os assuntos esco
lares são comunicação tão autêntica como aquela que decorre num su
permercado ou na bilheteira de uma estação de caminho de ferro. 0 
mundo do estudante é, em grande parte, preenchido pela escola ou pe 
las actividades com ela relacionadas. 

0 exagerado recurso a L1 ou a sua utilização para esclarecer todas 
as duvidas que os alunos possam ter pode transformar-se num recurso 
demasiadamente confortável de que os alunos ficam premanentemente a 
espera, dispensando-se, desse modo, do esforço de compreensão ou de 
expressão na língua estrangeira. Alem disso há o perigo de a L1 sur 
gir como a língua da autêntica comunicação, relegando a L2 para a 
posição de mero objecto de aprendizagem. 

A tradução para a L2, como verificação da aprendizagem de estrutu
ras e léxico contrastantes, motivos de ensino consciencializador em 
aulas anteriores, também tem o seu lugar nas aulas de línguas.A sua 
utilização pode significar grande economia de tempo e de esforço por 
solicitar directamente aquilo que se pretende. Com efeito, que es
forços de imaginação e que sacrifícios da naturalidade comunicativa 
não seriam necessários para se verificar se os alunos são ou não ca 
pazes de escrever uma frase do tipo seguinte? 

Mr Smith does not want his son to come home late. 

Através da apresentação para tradução da frase portuguesa correspon 
dente, a solicitação da forma desejada pelo professor e directa e 
sem ambiguidades. Depressa se verifica se o aluno domina a constru
ção (ou o vocabulário) que lhe foi anteriormente ensinado. 

Não obstante as vantagens referidas, o uso da tradução32 nos cursos 
de línguas não é uma questão passiva. As posições dividem-se sobre 
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o assunto. De um lado encontram-se aqueles que entendem que o exer 
cicio da tradução pode ser um recurso proveitoso mesmo como meio de 
ensino (Norrish:27), como forma de ensinar o significado de pala
vras (cf. Nation 1978), como alternativa a outras práticas de ensi
no mais frequentemente usadas (cf. Finocchiaro 1979:20). Ha ainda a 
queles que aceitam a tradução de uma forma mais moderada: não "como 
técnica de ensino de pormenores da língua", mas como "exercício pro 
veitoso e motivador do controlo que o aluno tem da língua estrangei 
ra a um nível adiantado de aprendizagem" (Rivers 1970:10). Esta úl
tima posição difere um pouco daquela que pessoalmente defendo quan
to ã utilização oportuna da tradução: nos níveis adiantados da a-
prendizagem, como meio de verificação da mesma aprendizagem ou como 
forma de revisão e de exercitação de matéria ensinada33. A potenci
al diferença entre aquilo que pensa Rivers e eu penso é que as for
mas a verificar, em meu entender, tenham sido objecto de ensino con 
trastivo. Neste aspecto a minha posição é seguramente diversa da de 
James quando defende que o exercício de tradução seja praticado no 
caso de construções isomórficas pois "a transferência é precisamen
te aquilo que desejamos naqueles casos em que ela seja positiva ou 
facilitadora. Para as estruturas contrastantes precisamos duma espé 
cie diferente de exercício, um exercício que elimine a transferênci 
a da L1: os exercícios estruturais audiolinguais parecem ser adequa 
dos pois desenvolvem automatização sem a mediação da L1" (1980:152). 
0 meu desacordo em relação â posição de James baseia-se no facto de 
a tendência para a transferência não precisar de ser cultivada por
que é espontânea tanto em relação as formas isomórficas como em re
lação às formas contrastantes. Concordo com James no que diz respei. 
to a necessidade de eliminar a transferência negativa. No entanto,a 
posto mais na consciencialização dos alunos em relação às formas 
contrastantes como forma de atingir esse objectivo do que nos exer 
cicios estruturais, por razões que jã apontei anteriormente. A tra
dução de formas contrastantes seria um processo de activar a consci 
encialização. 
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O grupo daqueles que estão contra todo e qualquer tipo de utiliza
ção da tradução nos cursos de línguas ë formado pelos apologistas do 
método directo e pelos audiolingualistas behaviouristas que conde
nam a presença da língua materna dos alunos, qualquer que seja a 
forma de que essa presença se revista. Embora talvez em plano menos 
radical, Sanders (1976) defende posição semelhante ao considerar que 
"encorajar a tradução desde o princípio torna difícil para o aluno 
adiantado evitar traduzir mais tarde. E, enquanto traduzir, ë impro 
vãvel que ele seja tomado por um falante nativo" (p.29). As conse
quências negativas que Sanders encontra na tradução derivam de dois 
pontos de interpretação que a autora parece defender: (a) que a ten 
dência dos aprendentes para traduzirem ë resultado da habituação ã 
tradução praticada nas aulas e (b) que todos os aprendentes de uma 
língua estrangeira aspiram a ser tomados por falantes nativos. A mi 
nha posição, como decorre de posições afirmadas com frequência ao 
longo deste trabalho,é muito diferente da de Sanders em relação 
ãs duas alíneas. Em relação a a) porque ë minha convicção pessoal 
que a tendência para traduzir ë inevitável: em relação a b) porque 
as estatísticas apontam no sentido de que apenas uma percentagem mi 
nima dos aprendentes de uma L2 atinge uma qualidade de uso dessa 
língua que os faça passar por falantes naturais. 

Sensata ë, sem dúvida, a opinião de Catford: "a tradução não ë, em 
si, uma técnica perigosa desde que a sua natureza seja compreendida 
e a sua utilização seja cuidadosamente controlada" (1965:viii). 

4.4.2.4 Conclusões 

Embora os erros cometidos pelos aprendentes de línguas estrangeiras 
devam ser encarados com naturalidade, muitos dos erros do corpus que 
analisei parecem evitáveis ou elimináveis desde'que sejam tomadas 
medidas adequadas. 
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Os métodos usados nos últimos trinta anos para o ensino das línguas 
vivas estrangeiras têm encarado de maneiras diversas a problemáti
ca dos erros. Os audiolingualistas behaviouristas tinham como objec 
tivo prioritário a produção correcta sob o ponto de vista formal. 
Quando o erro surgia tinha de ser imediatamente e energicamente com
batido pela prática intensiva das formas correctas, sem, contudo,se 
recorrer a qualquer explicação gramatical. Os audiolingualistas co-
gnitivistas preocupavam-se, igualmente, com a correcção formal,pro
curando assegurá-la por intermédio da intensiva exercitação de es
truturas. Todavia, no que diz respeito â eliminação dos erros pro
punham o recurso a breve explicação. Ambos os movimentos eram de ba 
se gramatical/estrutural, mas tinham como objectivo último a compe
tência comunicativa dos aprendentes, um objectivo que era mais cla
ro por parte dos cognitivistas. Os resultados conseguidos por estes 
últimos asseguraram aos métodos audiolinguais uma popularidade bas
tante generalizada e duradoura. 

Não obstante, "a nossa desenvolvida capacidade para descrevermos e 
especificarmos com exactidão aquilo que tem lugar no acto comunica
tivo, tanto sob o ponto de vista linguístico como social [...e] a 
procura, por parte dos alunos, de cursos que reflictam as necessida 
des de comunicação de grupos específicos, previstas com antecedênci 
a" (Brumfit 1980:169), entre outros factores, promoveu a primeiro 
plano o movimento comunicativo. 0 novo movimento veio acentuar como 
objectivo fundamental do processo de ensino/aprendizagem a competên 
cia comunicativa, frizando que o ensino da gramática em moldes tra
dicionais não é condição suficiente para a comunicação. Dando ênfa
se a comunicação, os comunicaiivistas vieram propor que a L2 fosse 
ensinada como comunicação, isto e, que, logo no acto de ensino, a 
linguagem utilizada tivesse a função autêntica que a caracteriza na 
vida real, fornecendo informações a quem delas precisa ou pedindo in 
formação de que se sente falta. Assim, a linguagem convencional das 
salas de aula, preenchida por diálogos acerca dos objectos e situa
ções locais (e.g. This is a chair/I'm standing on the platform,etc.) 
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não deve ser usada pelo facto de veicular realidades evidentes que 
todos os alunos conhecem. 

Tais propostas comunicativistas têm merecido críticas, especialmen
te por parte daqueles que vêem na adopção do ensino comunicativo um 
passo para a desorganização. De facto, os próprios comunicativistas 
vêm, ultimamente, dando sinais de que estão a repensar as suas posi 
ções iniciais, propondo que se ensine a língua para a comunicação. 
Uma das mais visíveis consequências do ensino comunicativo ê a redu 
zida atenção prestada ã gramática e a tolerância em relação aos er
ros sistémicos que não interfiram com a comunicação. 

A situação actual caracteriza-se pela existência de duas tendency 
as: de um lado estão aqueles que continuam as praticas audiolingu-
ais; do outro os adeptos do ensino comunicativo. Ha que reconhecer-
-se aos últimos a virtude da sua enérgica insistência na competency 
a comunicativa como fim a atingir. Se todos os estruturalistas se 
convencessem da importância da comunicação, o seu trabalho seria,se 
guramente, muito mais util. 

Da analise das duas correntes ressalta a maior segurança dos méto
dos audiolinguais por se basearem numa criteriosa programação da ma 
teria a ensinar (especialmente da matéria gramatical). Além de essa 
programação estar mais de acordo com a organização escolar, não é 
excluída a possibilidade de se atingir a competência comunicativa; 
pode mesmo ser uma forma de a atingir com maior segurança. "Os alu
nos que deixaram a escola depois de adquirirem as bases da gramáti
ca e do vocabulário podiam ser praticamente incapazes de articular 
uma frase na língua estrangeira e totalmente incapazes de entender 
o uso espontâneo da mesma pelos falantes nativos, mas em pouco tem
po de exposição intensiva ã língua os seus conhecimentos sólidos e-
ram rapidamente activados e o resultado poderia ser um grau adequa
do de capacidade comunicativa com um nível de correcção que se en-
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contra poucas vezes actualmente" (Ek 1984:9). Esta afirmação do pe
dagogo holandês contem os ingredientes que podem proporcionar uma 
solução eclética realmente produtiva. Para tal bastara combinar o 
ensino sólido da gramática com abundante exposição â língua estran
geira e pratica, tão abundante quanto possível, das matérias ensina 
das aos alunos. 

0 aproveitamento conveniente dos dados da analise de erros (ou de u 
ma eventual análise contrastiva) pode tornar o ensino ainda mais e-
ficaz. Especialmente no tocante às zonas de interferência da L1 so
bre a L2, os livros de textos internacionais não têm sido organiza
dos de molde a possibilitarem uma maior insistência nessas zonas e 
uma mais rápida e segura aprendizagem. Enquanto os problemas dos li 
vros não forem resolvidos, terá o professor de encontrar as suas pró 
prias soluções. Para isso ele carece de ter â sua disposição uma lis 
ta, tão completa quanto possível, das áreas mais propícias â ocor
rência de erros interlinguais ou intralinguais, para, em face dela, 
conceber os modos de actuação didáctica que considere mais apropria 
dos. Os estágios pedagógicos deveriam fornecer aos professores os 
meios de actuação que a experiência e a investigação tivessem de
monstrado como mais aconselháveis. Entre eles poderiam figurar as me 
didas didácticas que a análise de erros a que procedi indica como 
recomendáveis: (a) o ensino funcional da gramática (transmitir aos 
alunos não só o conhecimento da gramática mas também o modo de a u-
sar), (b) o ensino contrastivo (i.e. maior insistência nas formas 
contrastantes da L2 e eventual confronto entre as formas portugue
sas e as estrangeiras que não são isomórfiças), (c) a conscienciaH 
zação dos factos linguísticos (i.e. a aprendizagem consciente em vez 
da pura mecanização) e (d) o recurso cuidadoso â tradução (mais co
mo meio de verificação da aprendizagem e de exercitação das formas 
abordadas, especialmente as contrastantes,do que como meio de ensi
no) . 
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NOTAS 

1. O sublinhado ê meu. 

2. Na mesma obra são fornecidos (a pp. 241-253 ) cinco exemplos de 
erros e exposta a maneira de tratar a sua correcção, tanto perante 
a classe inteira como junto de um aluno, individualmente. A repeti 
ção das formas correctas ê um dos instrumentos usados. 

3. Krashen et ai. têm sobre o mesmo assunto uma opinião totalmente di 
versa: "0 cognitivismo no ensino das línguas não ë mais que um re
gresso ã instrução com base na gramática, praticamente idêntica aos 
métodos anteriores que dominaram o ensino público na America desde 
o seu início e que têm constituido um falhanço inqualificável no 
que diz respeito a produzir estudantes com competência comunicati
va na língua que estudam" (1983:16) 

4. Os aprendentes portugueses, nos seus primeiros contactos com os de 
terminantes possessivos, revelam a tendência para associarem he a 
her, em consequência, muito provavelmente, da semelhança gráfica. 

5. Clark (1957) acentua que a informação acerca dos erros não deve ser 
encarada como um castigo, mas como uma forma de 'information feed
back' para o aluno. Por seu lado Allwright (1975) considera obriga 
ção do professor constituir-se em fonte de informação sobre a lín
gua estrangeira e reagir aos erros dos alunos quando lhe parecer a 
propriado fazê-lo. 

Svartvik, por exemplo, para referir mais uma personalidade influen 
te no que respeita ao ensino da língua inglesa como L2, escreve: 
"Na análise dos erros, "erro" tem uma implicação positiva com uma 
função na estratégia de aprendizagem. Os erros constituem um valio 
so 'feedback' no processo de ensino" (1973:9) 

6. Sobre esta faceta dos erros ver p. 

7. Esses princípios incluíam: uso quase esclusivo da L2 na sala de au 
la, a utilização de textos em prosa moderna, uso de material sobre 
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sobre a cultura estrangeira, gramática indutiva, textos literários 
modernos e trabalho escrito sob a forma de exercícios de reprodu
ção (cf. Mackey:146). 

8. Luiz Cardim, o professor da antiga Faculdade de Letras do Porto,re 
vela em duas publicações (1911 e 1915), perfeito conhecimento domo 
vimento europeu, revelando-se seu defensor e praticante. 

9. Referindo-se a Bloomfield, a quem considera, juntamente com Fries 
e Harold Palmer, o grande mentor da 'oral approach' (uma designa
ção por que o movimento audiolingual também era conhecido), Haugen 
escreve: "Ele [Bloomfield] defendia oito horas por semana para pra 
tica da língua e era seu desejo manter as explicações gramaticais 
ao mínimo. Insistia em que elas surgissem somente depois de o mate 
rial de demonstração ter sido aprendido" (Haugen:4). 

10. Numa notícia intitulada "The lessons Europe can teach us" publica
da pelo Times Educational Supplement de 30 de Março de 1984. 

11. Não há muito tempo, tive conhecimento de que uma jovem professora 
de francês, num liceu do Porto, baseava o seu ensino na versão fran 
cesa de uma das aventuras de Tintim. Em contraste com isto passou 
um teste para avaliação de conhecimentos dos alunos nos moldes se
guintes: escreveu no quadro vinte frases em francês e pediu aos a-
lunos que, em português, explicassem as regras gramaticais que ca
da uma das frases ilustrava. 

12. A adopção dos programas funcionais/nocionais ocorreu, oficialmente, 
em Portugal em 1978. 

13. Sublinhado no original. 

14. 0 livro de W.Littlewood representa um esforço notável, e parcial
mente conseguido, de moderar as posições mais radicais da aborda
gem comunicativa através da sua conciliação com formas mais tradi
cionais de exercitação dos aprendentes. De resto a maior parte das 
pouco mais de 100 páginas do livro ê preenchida com exercícios, ai 
guns deles muito interessantes e perfeitamente utilizáveis com 
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qualquer método. 

15. C.James, por exemplo, diz que "os professores, porquanto convenci
dos do valor de um tal programa, estão cépticos quanto a possibili 
dade de ele ser implementado com principiantes e há a sensação de 
que tal programa se adequa mais ao ensino pos-inicial, remediativo 
ou para fins específicos" (1980:163). 

16. "Um programa geral ('overall syllabus») poderia ser gramatical, em 
termos convencionais, nas primeiras fases, tornando-se semântico, 
isto é, funcional, somente nas fases mais adiantadas" ( Wilkins 
1977:68). 

17. O exercício é mais longo, mas a parte reproduzida e suficiente pa
ra ilustrar os aspectos que pretendo salientar. 

18. A investigação em neurologia permite concluir-se que é com a puber 
dade que o indivíduo se torna linguisticamente adulto. Nessa idadê  
dã-se a lateralização cerebral, mediante a qual as funções de lin
guagem passam a ser operadas no hemisfério esquerdo do cérebro. Há, 
no entanto, indicações de que a lateralização se verifica em idade 
inferior, por volta dos cinco anos. Isso poderia levar-nos a con
cluir que, aos cinco anos, o indivíduo e linguisticamente adulto 
(cf. Dulay et ai. 1982:78ss.). 

19. "É duvidoso que o ensino comunicativo e a abordagem britânica I con 
cepção de programas se tivessem espalhado tão rapidamente sem o au 
xílio do [British] Council" (Richards 1984:16). 

20. Prefiro a designação de didáctica das línguas vivas estrangeiras as 
duas outras designações correntes (i.e. didáctica das línguas vi
vas e didáctica das línguas estrangeiras). A primeira designaçãopo 
de incluir a língua materna, que também e uma língua viva, mas tem 
uma metodologia diversa; a segunda designação, que é usada por 
Galisson, pode incluir o latim, por exemplo, que é uma língua es
trangeira, mas, como língua morta, implica outro tipo de actuação 
didáctica. 
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21• Adquirido? parece-me a tradução que mais fielmente exprime o senti 
do da palavra original (i.e. 'acquirer'), fundamental na teoria dos 
autores, que consideram haver uma grande diferença entre learning 

(aprendizagem) e acquisition (aquisição) (ver também Krashen 1981). 

22. Ê oportuno chamar-se a atenção para a diferença entre os conceitos 
de 'interlíngua' de James -que constitui uma estratégia de ca
rácter metodológico- e 'interlinguagem' de Selinker, que é uma re
sultante da incapacidade (desejavelmente temporária) do aprenden-
te para usar a L2 correctamente. 

23. Isso acontece em Portugal aos alunos que iniciam a aprendizagem do 
inglês no 72. ano de escolaridade, interropendo-a no fim do 92. a 
no por deixarem os estudos ou optarem por um curso complementar que 
não integre aquela língua entre as disciplinas obrigatórias. 

24. Se outros casos não houver, há pelo menos o dos estudantes que me 
forneceram os erros, muitos deles já a leccionarem nas nossas esco
las. Não é crível que tenham,entretanto, preenchido todas as lacu
nas que apresentavam no seu ultimo ano de faculdade. 

25. Falante nativo, no sentido em que emprego esta designação, não tem 
nada a ver com a polémica travada ã volta do conceito que ela deve 
veicular (se RP ou American English, etc.). Quero, simplesmente,di 
zer uma pessoa que fale inglês como L1. 

26. Conversa informal com Barry Baddock. 

27. Lado, como profundo conhecedor de espanhol, revela-se sensível aos 
problemas contrastivos. 

28. Num artigo de humor, mas contendo algumas verdades, pode 1er:se: 
"Visto serem, na maior parte, demasiado preguiçosos para aprende
rem qualquer outra língua, estes pioneiros [os que primeiro pensa
ram em ensinar inglês a outros povos], dando pelo nome de ELT Folk 
-uma casta especial de graduados em letras, falhados em letras e u 
ma boa percentagem de nómadas sem qualificações e sem emprego, co
meçaram a ensinar a sua língua na sua língua" (Dunlop et ai.:84). 
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29. Prova desta agitação é o número de métodos que tem sido anunciados 
nos últimos anos: Counselling-Learning (Currant 1972), Silent Way 
(Gattegno 1976), Total Physical Response (Asher Wll),Suggestopeãva 
(Lozanov 1979), Natural Approach (Krashen & Terrel Ï983),Procedural 
Syllabus (Prabhu 1983). 

30. Note-se que os aprendentes que tenho em mente são, exclusivamente, 
os aprendentes portugueses e não aqueles que tem português como 
língua materna. Na verdade, embora os brasileiros, muitos angola
nos, moçambicanos e outros naturais das antigas colónias portugue
sas falem português, esse português difere, a vários níveis,do por 
tuguês falado em Portugal. As implicações dessas diferenças na a-
prendizagem do inglês podem ser facilitadoras ou dificultadoras. 

31. A proposta contida nesta alínea coincide, parcialmente, com o con
teúdo do artigo de James (1982) em que este autor defende a utili
zação do 'monitor' como meio para a produção correcta na L2. 

32. A prática da tradução num curso de inglês para fins não específi
cos sõ tem cabimento a nível da escrita. 

33. A tradução que tenho em mente I, como se depreende do texto, da L1 
para a língua estrangeira e praticada apenas para casos pontuais.A 
tradução regular -conducente a actividade de tradutor- não tem lu
gar nas considerações aqui formuladas. Em qualquer caso parece-me 
razoável a opinião de Ghadessy quando diz que traduzir da L1 para 
a L2, de maneira competente, está ao alcance de pouca gente" (1980 
:96). 
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