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“There is no greatness where there is
 no simplicity,goodness and truth”.

Leo Tolstoy



RESUMO

O objetivo  deste  estudo foi  refletir  sobre  a  influência  da  língua  materna  no  processo  de 
aprendizagem de  língua  estrangeira  – inglês.  As questões  acerca  de  “como”  e  “por  que” 
ocorrem tais  influências  foram os  elementos  norteadores  da pesquisa.  A preocupação em 
compreender a ocorrência dos erros dos alunos também foi de fundamental importância para o 
estudo em questão. Para maior compreensão desses erros, baseamo-nos em alguns estudos de 
Figueiredo.  Tomamos  como  base  os  alunos  do  6º  ano  do  Centro  de  Ensino  e  Pesquisa 
Aplicada à Educação – CEPAE, um ambiente natural, para proporcionar mais credibilidade 
aos dados coletados. Foram realizadas observações de aulas pelo pesquisador, gravações de 
aulas e atividades escritas, composições. Nelas pudemos constatar várias influências como o 
pronome “I”, escrito com letra minúscula, codeswitching, preposições desnecessárias, uso de 
estrutura da língua portuguesa, uso da letra “m” no final de palavras que em inglês se usa “n”. 
Como fundamentação teórica, recorremos a vários autores para que pudessem ser esclarecidas 
as  perguntas  que  permeavam  esta  pesquisa.  Diante  dos  resultados  encontrados,  pudemos 
concluir que o aprendiz de língua estrangeira pode lançar mão da língua materna, conforme 
afirma Revuz, sem que isso possa prejudicar sua aprendizagem, e que segundo Figueiredo, os 
erros cometidos pelos alunos fazem parte do processo de aprendizagem. Nós, professores, 
devemos  estar  conscientes  quanto  à  correção,  pois  do  contrário  ela  poderá  bloquear  o 
processo de aprendizagem do aluno.

Palavras-chave: influência, língua materna, aprendizagem, erros.



ABSTRACT

The aim of this study was to think over the influence of mother tongue in the process of 
learning  English  as  a  foreign  language.  The  questions  “how”  and  “why”  occur  these 
influences were guided elements to the research. The concern to understand the occurence of 
learners mistakes was of essential  importance to this study.To the most comprehension of 
these mistakes we go on in some Figueiredo’s studies. This study used a sample of 20 sixth-
grade  students  from  a  Federal  school  entitled  Centro  de  Ensino  e  Pesquisa  Aplicada  à 
Educação. The methodology consisted of classroom observations by the researcher, recording 
of classes and written activities developed by the students.We could notice a lot of influences 
them,  such  as  the  pronoun  “I”  written  in  small  letter,  codeswitching,  desnecessary 
prepositions, use of structure from the Portuguese language, use of the letter “m” at the end of 
the words that in English uses “n”. As theoretical grounding we drew on several authors so 
that  we  could  answer  the  questions  that  permeated  this  research.  In  the  presence  of  the 
founded results, we could conclude that the learner of foreign language can use his/her mother 
(tongue), as asserts Revuz, while learning a foreign language without impairing and according 
Figueiredo,  the mistakes made by the students are part of their learning process. As teachers, 
we must be concerned with the way we correct our students productions for we can block the 
process of learning if we do not take these issues into consideration.

Key words: influence, mother language (tongue), learning, mistakes.
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INTRODUÇÃO

Por  ter  trabalhado  durante  nove  anos  com  crianças  e  adolescentes  em  escolas 

públicas e particulares, pude observar palavras e expressões da língua materna no cotidiano de 

sala de aula, inseridas no processo de aquisição e aprendizagem de língua estrangeira. Eu me 

perguntava  até  que  ponto  a  língua  materna  poderia  interferir  neste  processo  e  se  isso 

contribuiria ou prejudicaria o processo de aquisição. Levando em consideração a correção dos 

erros tanto na escrita quanto na linguagem oral de meus alunos, refletia quanto à natureza 

desses erros: se seriam falha do aluno ou um processo de aprendizagem. Essas indagações me 

acompanharam durante todo o tempo em que estive à frente de uma sala de aula. Como aluna 

do Curso de Pós-graduação em Linguística  Aplicada  ao Ensino-aprendizagem de Línguas 

Estrangeiras, já durante a primeira aula de aquisição de linguagem ministrada por Mesquita e 

Freire e tendo em mãos o texto de autoria de Pereira intitulado “Mudança de código nas 

produções de alunos” pude constatar que meus questionamentos tinham fundamento e que era 

um tema já trabalhado por vários autores.

O  objetivo  deste  trabalho  é  refletir  sobre  a  interferência  da  língua  materna  no 

processo de aprendizagem de inglês. Refletir sobre a interferência da LM no aprendizado e na 

aquisição  de  LE é  poder  compreender  como  o  aluno  construirá  seu  universo  linguístico, 

chegando  ao  domínio  da  língua  com  fluência  oral,  escrita,  auditiva  e  de  leitura.  Isso 

possibilitará que nós, professores, possamos melhorar nossas práticas didáticas, levando em 

consideração  os  erros  e  as  mudanças  de  código  “codeswitching” como  um processo  de 

aprendizagem na vida escolar dos nossos alunos.



CAPÍTULO 1

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Para o ensino e aprendizagem de uma segunda língua é necessário ter conhecimento 

sobre sua aquisição. Segundo Ellis (1997), ‘segunda língua’ pode se referir a qualquer língua 

que  é  aprendida  subsequentemente  à  língua  materna.  Então,  é  possível  se  referir  à 

aprendizagem de uma terceira ou quarta língua. A aquisição de uma segunda língua pode ser 

definida como a maneira pela qual as pessoas aprendem outra língua além da língua materna, 

dentro ou fora da escola. Second Language Acquisition (SLA) é como se denomina o estudo 

desta.  Ellis  (1985) afirma que o processo de aquisição de uma segunda língua não é um 

fenômeno uniforme e previsível. É o resultado de muitos fatores inerentes ao aprendiz e ao 

contexto de aprendizagem.

Como afirma  Barbosa  (2003),  cada  indivíduo possui  suas  próprias  estratégias  de 

aprendizagem, ou seja, uma forma particular de aquisição da língua. Além dessa variação de 

aprendiz para aprendiz, há também o que chamamos de elementos universais ou comuns, ou 

seja, fatores comuns a todos os indivíduos durante o aprendizado de uma segunda língua.

A partir de investigações sobre a aquisição da língua materna (L1), foram possíveis 

estudos sobre aquisição de uma segunda língua (L2). Um dos objetivos de SLA é a descrição 

de aquisição de L2. Outra é a explanação, por meio da identificação dos fatores externos e 

internos que explicam porque os aprendizes adquirem uma L2 da forma como o fazem.

Esses estudos, durante as décadas de 50 e 60, baseavam-se no behaviorismo e no 

estruturalismo.  Acreditava-se  que  os  erros  praticados  pelo  aprendiz  eram  resultado  da 

interferência de sua língua materna e que suas dificuldades eram causadas pelas diferenças 

entre a língua materna e a língua alvo. Tal fato originou o que se chama análise contrastiva. 

Posteriormente, houve outra versão, a qual assinalava que nem todos os erros na língua alvo 

tinham origem na língua materna (ELLIS, 1985). Segundo Figueiredo (2004), a maior fonte 

dos erros que o indivíduo comete decorre do desenvolvimento natural de aprendizagem da L2, 

e não devido à interferência de L1.



Uma visão posterior à análise contrastiva nos mostra que os erros passaram a ser 

analisados, demonstrando, assim, que a maioria deles não eram causados pela influência da 

língua materna, mas refletiam estratégias de aprendizagem universais. Ellis (1997) afirma que 

nem todos os  erros  são universais.  Alguns erros  são comuns  apenas  para  aprendizes  que 

compartilham a mesma língua materna ou para os quais as línguas maternas manifestam a 

mesma propriedade linguística. Por exemplo, falantes da língua Bantu, no sudeste da África, 

frequentemente usam a preposição ‘at’ para referir-se à direção, tanto quanto para localização, 

produzindo erros como: “We went ‘at’ Johannesburg last weekend”. Este erro ocorre porque a 

língua Bantu emprega uma simples preposição para expressar localização e direção, enquanto 

no inglês temos duas: ‘at e ‘to’. 

No início da década de 70,  devido às críticas  feitas à análise  dos erros, surgiu a 

análise de morfemas. Esta visão embasava-se na teoria do inatismo, de Noam Chomsky. Este 

afirmava que a criança tem uma predisposição inata para aprender uma língua. Para descrevê-

la, foi criado o termo Dispositivo de Aquisição de Língua (Language Acquisition Device – 

LAD). Segundo o autor, tal dispositivo é específico da espécie humana e da à criança um 

meio de processar o discurso ao seu redor, de modo que possa construir seu sistema de regras. 

Além disso, este contém algumas características “universais” que são encontradas em todas as 

línguas conhecidas. 

A partir da teoria do inatismo de Chomsky, a língua materna passa a ser vista como 

irrelevante  no  processo  de  aquisição  de  L2,  e  os  erros  cometidos  durante  o  processo  de 

aprendizagem deixam de  ser  estudados  isoladamente.  Os estudos passam a basear-se não 

somente nos erros, mas na performance linguística total do aprendiz.

De acordo com Barbosa (2003), estudos revelam que a aquisição de língua materna, 

assim como a de uma segunda língua são processos análogos. Conforme Ellis (1985), houve 

uma reavaliação do papel da língua materna no processo de aquisição de uma segunda língua 

nos últimos anos. Esta reavaliação deu-se de duas formas: um novo exame da natureza da 

transferência linguística (language transfer) e uma reorganização da contribuição da língua 

materna  em  bases  cognitivas.  Assim,  concluiu-se  que  a  língua  materna  é  fator  muito 

importante na aquisição de uma segunda língua. É a base à qual o aprendiz recorre, consciente 

ou inconscientemente, para auxiliá-lo no entendimento dos elementos presentes no input, isto 

é, na língua que escuta ou recebe e a partir da qual aprende, podendo atuar melhor na segunda 

língua. À medida que a proficiência do aprendiz na segunda língua aumenta, menos poderosa 

torna-se a língua materna nesse processo (ELLIS, 1985).
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1.1 AQUISIÇÃO E APRENDIZAGEM DE L2: ALGUMAS CONCEPÇÕES TEÓRICAS

1.1.1 A teoria da aculturação

Segundo  Brown  (apud  ELLIS,  1986),  “Aculturação  é  o  processo  pelo  qual  nos 

tornamos  adaptados  a  uma  nova  cultura”.  Assim,  a  proficiência  do  aprendiz  na  L2  é 

determinada pelo seu grau de assimilação da cultura do grupo da língua-alvo.  Tal  fator é 

muito importante durante a aquisição de uma L2, já que a língua é uma das mais importantes 

expressões culturais e, também, porque esta se encontra intimamente relacionada à visão que 

a comunidade do aprendiz e a comunidade da língua-alvo têm uma da outra.

O processo de aculturação é determinado pelo grau de distância social e psicológica 

entre o aprendiz e a cultura do país em que está inserido. A distância social é resultado de um 

número de fatores que afetam o indivíduo como membro de um grupo social em contato com 

o grupo da L2. De acordo com Schuman (apud FIGUEIREDO, 2004), fatores que diminuem a 

distância social são: a igualdade social entre os grupos de L1 e L2; as semelhanças entre as 

duas culturas; o desejo do indivíduo em permanecer no país estrangeiro por um longo tempo, 

etc.  Já  a  distância  psicológica  é  resultado  de  vários  fatores  emocionais  que  envolvem o 

aprendiz como indivíduo. Fatores que diminuem a distância psicológica são: a ausência de 

choques culturais; a existência de uma alta motivação por parte do indivíduo, etc.

A teoria da aculturação sugere que, quando a distância social e psicológica é grande, 

o  indivíduo  terá  dificuldades  para  ir  além  dos  estágios  iniciais  do  processo  de 

desenvolvimento  da  nova  língua.  Esta,  então,  permanecerá  “pidginizada”,  ou  seja, 

“fossilizada” em formas simples e reduzidas como, por exemplo, “my father 42 years old” 

(FIGUEIREDO, 2002, p. 32).

Segundo  Klein  (1986),  a  fossilização  ocorre  por  várias  razões,  dentre  elas:  o 

indivíduo  considera  desnecessário  melhorar  sua  pronúncia,  uma  vez  que  consegue  se 

comunicar,  a despeito do fato de não possuir  uma pronúncia perfeita;  o indivíduo sente a 

necessidade  de manter  um distanciamento  dos  falantes  nativos,  de modo  a preservar,  em 

parte, sua identidade social; com a idade, o processador de língua do indivíduo pode sofrer 

mudanças fisiológicas, não permitindo, com isso, que ele adquira uma pronúncia perfeita da 

língua-alvo; o indivíduo pode não perceber a diferença existente entre sua própria produção 

linguística e a daqueles que estão ao seu redor.

12



1.1.2 A teoria da acomodação

Segundo Barbosa (2003), a teoria da acomodação, originada a partir de pesquisas 

feitas por Giles, possui algumas semelhanças com a teoria da aculturação, mas diferencia-se 

em alguns aspectos significativos.

Similarmente a Schuman, Giles também procura respostas sobre as relações entre o 

grupo social  do aprendiz (ingroup)  de L2 e a comunidade nativa desta (outgroup).  Giles, 

entretanto, acredita que:

• o importante  para a aquisição da língua-alvo é o modo como o  ingroup se  define  em 

relação ao outgroup;

• as relações entre os dois grupos (intergroup) é assunto para constante negociação durante o 

curso de cada interação;

• as relações do intergroup são dinâmicas e variam de acordo com a mudança das visões de 

identidade que cada grupo possui sobre o outro.

Para Giles, a motivação seria o principal determinante para a proficiência de uma 

L2. Ele considera que o grau de motivação é reflexo de como o indivíduo se define em termos 

étnicos.

1.1.3 A teoria do discurso

A teoria do discurso postula que o indivíduo desenvolve competência em uma L2 

não  somente  através  de  um  input apropriado,  mas  também  por  meio  de  uma  interação 

comunicativa entre falantes não nativos e falantes nativos de L2, ou seja, seus discursos são 

modificados para poderem interagir em uma conversação.

Autores como Ellis (1985) argumentam que a aquisição de L2 se desenvolve mais 

rapidamente através da interação com falantes nativos e que estes, geralmente, ajustam o seu 

discurso para se comunicar com falantes não nativos.

Halliday  (1975),  em um estudo  sobre  como  suas  próprias  crianças  adquiriram a 

linguagem,  mostra  que o desenvolvimento dos aparelhos  linguísticos  para a realização da 

linguagem básica cresce a partir dos usos interpessoais.

13



Sendo assim, a teoria do discurso explica a aquisição de L2 em um ambiente natural.  

Comunicando-se com outras pessoas, a criança desenvolve as regras da estrutura e do uso da 

língua. Essa teoria nos mostra a importância de se criarem situações em sala de aula nas quais 

os alunos possam interagir significativamente uns com os outros na L2.

1.1.4 A teoria do monitor

A teoria do monitor, elaborada por Krashen, foi relevante para as pesquisas sobre a 

aquisição de L2. Ela consiste de cinco hipóteses principais:

• A distinção entre aprendizagem e aquisição

Segundo essa  hipótese,  a  aquisição  ocorre  inconscientemente,  como  resultado  da 

participação em situações de comunicação naturais  nas quais o foco é o significado. Já a 

aprendizagem ocorre através de um estudo consciente das propriedades formais da língua.

De  acordo  com  Krashen,  somente  a  língua  adquirida  está  disponível  para  a 

comunicação espontânea, pois saber as regras de uma língua não faculta, necessariamente, o 

seu uso.

• A ordem natural

Krashen (1982) afirma que a ordem natural e previsível com que se adquirem as 

regras de L1 é a mesma na aquisição de uma L2. Observa-se que a ordem, para a L2, não é a 

mesma que a da L1, ou seja, na L2 a ordem natural de aquisição das regras é diferente da 

observada pelos falantes nativos. Por exemplo, o verbo auxiliar “be” [ser ou estar] em “he is 

going home” [ele está indo para casa] tende a ser adquirida mais cedo na aquisição do inglês 

como primeira língua do que como segunda.

Assim, quando o aprendiz estiver engajado em situações que o pedem ou permitem 

uma ordem diferente será manifestada.

• A hipótese do monitor

A hipótese do monitor pressupõe que a aquisição e a aprendizagem são processos 

bem específicos. Normalmente, a aquisição faz com que o indivíduo se comunique de forma 

espontânea e é responsável  por sua fluência.  Por outro lado, a aprendizagem só tem uma 

14



função, ou seja, a de monitor ou editor (KRASHEN, 1982). O monitor é o aparelho que os 

aprendizes  utilizam  para  “fiscalizar”  sua  performance  linguística.  Eles  utilizam  o 

conhecimento aprendido, modificam e agem sobre suas declarações.

Segundo Krashen (1982), a aprendizagem formal não tem efeito sobre a aquisição a 

não ser pelo fato de servir como um monitor da produção linguística do indivíduo, levando-o 

a se corrigir sempre que achar necessário.

De acordo com Krashen (1982), o monitor só é posto em prática se existirem três 

condições:

o tempo: para que o indivíduo possa pensar sobre as regras, conscientemente, e usá-las de 

maneira  efetiva,  ele  precisa  de  tempo.  Geralmente  isso  não  ocorre  durante  uma 

conversação normal;

o foco na forma: o indivíduo deve também concentrar-se na forma ou correção. Mesmo ele 

tendo tempo pode, por estar envolvido no que diz, não se dar conta de como o faz;

o Conhecimento das regras:  segundo Krashen, esta  pode ser uma exigência terrível,  pois 

sabemos que nossos alunos são expostos a apenas uma parte da gramática, e mesmo os 

melhores não aprendem todas as regras apresentadas a eles.

De acordo com Krashen (1982), existem três tipos de usuários do monitor: aqueles 

que o usam demasiadamente (monitor over-users); aqueles que usam muito pouco o monitor 

(monitor under-users) e os usuários que usam o monitor moderadamente (optimal monitor  

users).

• A hipótese do input

A aquisição acontece como resultado de um processo gradual. Para que esta ocorra é 

necessário que o input esteja um pouco além do estágio em que se encontra o indivíduo. Em 

outras palavras, se a competência atual na língua é ‘i’, o input deve conter uma formação 

linguística que esteja um nível além dessa competência (i + 1). Já o indivíduo deve ser capaz 

de entender o input contendo i + 1, o que só ocorrerá se ele concentrar-se no significado, e 

não na forma da mensagem.

• O filtro afetivo
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O filtro  afetivo  é  “um bloqueio  mental  que  impede  os  indivíduos  de  utilizarem 

totalmente o input compreensível que eles recebem para a aquisição da língua (KRASHEN, 

1986, p. 3).

Segundo o autor, a aquisição de uma segunda língua é altamente influenciada por 

fatores afetivos. Estes podem influenciar favoravelmente se o filtro afetivo do aprendiz for 

mais baixo,  mas se o filtro afetivo for alto,  dificultará  sua aquisição.  Krashen, através de 

estudos  sobre  aquisição  de  segunda  língua,  construiu  sua  hipótese  do  filtro  afetivo 

identificando três tipos de variáveis: motivação, autoconfiança e ansiedade.

Fatores  como falta  de  motivação,  baixa  autoconfiança  e  autoestima  aumentam o 

filtro afetivo, dificultando a compreensão do input e, consequentemente, a aquisição de L2. 

Para diminuir o filtro afetivo e para que o  input seja compreensível, é necessário que haja 

mais interação comunicativa em sala de aula. 

1.1.5 O modelo de competência variável

Esse modelo é baseado em duas distinções: processo do uso da língua e produto. O 

modo como a língua é aprendida é, portanto, um reflexo do modo como é usada.

Como  produto  da  língua,  o  discurso  pode  ser  não  planejado  ou  inteiramente 

planejado.  O  discurso  não  planejado  é  aquele  que  não  possui  preparação  anterior.  Está 

associado a comunicações espontâneas como, por exemplo, situações diárias de comunicação. 

Já  o  planejado  é  pensado  antes  de  expressado.  Ele  requer  pensamento  consciente  e 

oportunidade de se trabalhar o conteúdo e a expressão, como ao se escrever cuidadosamente 

ou durante a preparação de palestras.

O  processo  de  uso  da  língua  deve  ser  entendido  em  termos  da  distinção  entre 

conhecimento  linguístico  (ou  regras)  e  a  habilidade  de  se  fazer  uso  desse  conhecimento 

(procedimento). Widdowson (1984) refere-se ao conhecimento das regras como competência 

e ao conhecimento dos procedimentos para o uso dessas regras para a construção do discurso 

como capacidade.

Assim, o indivíduo trabalha seu conhecimento sobre as regras da língua, explorando-

as em contextos situacionais linguísticos para criar declarações no discurso. A aquisição da 

língua é resultado da capacidade do indivíduo de se fazer entender na L2.
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1.1.6 A teoria dos universais linguísticos

A teoria dos universais linguísticos, ou teoria da gramática universal, tenta explicar a 

aquisição de L2 através de um componente linguístico, biológico e inato, comum a todas as 

pessoas (SCHULZ, 1991).

Em se tratando de L1, a criança adquire o cerne da gramática de sua língua por meio  

da  gramática  universal.  As  outras  regras  que  fogem  do  comum  (periféricas)  têm de  ser 

aprendidas.  As  crianças  brasileiras,  ao  adquirirem o  português,  internalizam as  regras  de 

formação do passado dos verbos que terminam em ‘–er’ e produzem, por exemplo, “correu”, 

“vendeu”. Já o passado de certos verbos como “trouxe” e “fez   tem de ser aprendido, pois 

foge à regra geral. 

Alguns estudos mostram que há uma tendência do aprendiz em transferir  formas 

pertencentes ao cerne da gramática da L1 para a L2. A teoria dos universais linguísticos nos 

mostra que os aprendizes dominam primeiramente as formas do cerne gramatical de uma L2 

para,  posteriormente,  dominarem as formas periféricas,  empregando,  assim,  uma forma de 

simplificação.

Se todas as pessoas utilizam estratégias universais no processo de aquisição de L1 e 

de L2, é de se esperar que erros semelhantes ocorram nos dois processos.

1.1.7 A teoria da interlíngua

As  pessoas  que  adquirem  ou  aprendem  uma  segunda  língua  passam  por  um 

continuum, cujos dois polos são a língua materna e a língua-alvo. Esse continuum caracteriza-

se por uma série de estágios delineados pelo tipo de erros que são produzidos em um dado 

estágio.  Tal sequência de estágios é o que Selinker (1972) define como “interlíngua”,  um 

termo  que  se  assemelha  às  expressões  “competência  transicional”  (CORNER,  1967)  e 

“sistemas  aproximativos”  (NENSER,  1971).  A  “interlíngua”  é  um  “sistema  lingüístico 

separado”, que evidencia o desenvolvimento linguístico do indivíduo entre as duas línguas. 

Segundo  Selinker,  a  interlíngua  é  construída  pelo  aprendiz  como  o  resultado  de  cinco 

processos  cognitivos  centrais:  1)  transferência  da  língua  materna;  2)  transferência  de 

treinamento,  resultante  das  características  especiais  de  instrução;  3)  estratégias  de 

aprendizagem da L2; 4) estratégias de comunicação da L2; 5) supervalorização de regras da 

língua-alvo.
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Por  meio  da  análise  dos  erros  na  produção  oral  e  escrita  dos  indivíduos, 

pesquisadores  concluíram  que  a  interlíngua  reflete  padrões  sistemáticos  de  erros  e  de 

estratégias comunicativas, sendo muitos desses erros desenvolvimentais, que desaparecem se 

o  indivíduo  receber  um  input suficiente  e  apropriado  (SCHULZ,  1991).  O entendimento 

desses  erros  e  uma grande quantidade  de  input podem ajudar  as  pessoas  a  moldar  a  sua 

produção de modo que ela se aproxime, o máximo possível, da língua-alvo.

1.1.8 A teoria neurofuncional

De acordo com a teoria neurofuncional, a aquisição de L2 ocorre quando há uma 

conexão entre a função linguística e a anatomia neurológica.

Tal teoria postula que há a contribuição de duas áreas do cérebro na aquisição de 

uma L2: o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo.

O  hemisfério  direito  é  o  responsável  pelo  armazenamento  e  processamento  do 

discurso.

O  hemisfério  esquerdo  está  associado  ao  uso  criativo  da  língua,  incluindo  o 

processamento sintático e semântico e as operações motoras envolvidas na fala e escrita.

1.2 TRANSFERÊNCIA

Ao se aprender um segundo idioma, é necessário que o indivíduo esteja atento ao 

fato  de que o estudo de uma segunda língua envolve mais  do que saber  se  comunicar  e 

escrever. Uma língua não é composta de letras e regras, mas também de todo um passado 

histórico, cultural e social.

Durante o processo de aprendizagem da língua-alvo,  é comum que o aprendiz se 

baseie em sua língua materna, o que, muitas vezes, representa um fator negativo, que pode 

causar mal-entendidos e a compreensão errônea de fatos e situações.

O indivíduo deve compreender que nem todas as línguas possuem as mesmas regras, 

mesma estrutura frasal, mesma coerência, mesma entonação e que, provavelmente, terá de se 

acostumar a utilizar fonemas e até mesmo letras que não são comuns ao seu idioma e à sua 

realidade. É preciso que este aprenda a “pensar” na língua alvo, tendo noção da cultura do 
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país onde esta é falada e das diferenças entre sua língua materna e o segundo idioma, para que 

não ocorra o que chamamos de transferência.

Schulz (2003) afirma que:

Interlíngua é o sistema de transição criado pela pessoa ao longo de seu  processo de 
assimilação de uma língua estrangeira. Ou seja, é a linguagem produzida a partir do 
início do aprendizado até o aluno ter alcançado seu teto na língua estrangeira. Já a 
transferência é a ocorrência de formas de uma língua na outra causando desvios 
perceptíveis no âmbito da pronúncia, do vocabulário, da estruturação de frases bem 
como nos planos idiomático e cultural.

Dessa  forma,  esta  transferência  pode  ocorrer  no  discurso,  na  semântica,  sintaxe, 

fonética e fonologia, bem como na escrita. 

1.2.1 Discurso

Como citado anteriormente, durante o aprendizado de uma segunda língua é comum 

que,  devido  às  diferenças  culturais  e  de  normas  entre  a  língua  materna  e  a  língua-alvo, 

existam erros de compreensão de determinadas situações e discursos. Duas áreas do discurso 

que  afetam  a  compreensão  são  a  educação  e  a  coerência.  Enquanto  a  educação  é 

provavelmente uma noção universal, a significação de educação varia consideravelmente em 

diferentes  sociedades.  Igualmente,  a  noção  de  coerência  é  aplicável  em  conversações  e 

monólogos em toda a sociedade, mas as relações entre sentenças, frases e outras unidades 

podem variar muito nos padrões do discurso de diferentes línguas.

Muitas vezes um aprendiz de um segundo idioma pode, erroneamente, acreditar que 

um falante nativo deste esteja sendo rude quando, na verdade, o mesmo está realmente agindo 

de acordo com as normas de sua comunidade. Como exemplo disso podemos utilizar um fato 

citado  por  Kasper  (1981,  p.  51)  de  que  os  alemães  preferem  usar  verbos  modais  que 

expressam sentido de obrigação em seus pedidos,  como na frase “Du Soltest  das Fenster 

zumachen” [Você deveria fechar a janela], enquanto na língua inglesa modais com menos 

“força” são usados para o mesmo contexto: “Can you close the window, please?”.

Outros  exemplos  de  diferenças  entre  línguas  causadas  pela  cultura  é  o  uso  dos 

cumprimentos nos Estados Unidos e em certas partes da Índia. Segundo Reisman (1974, p. 

54), os americanos utilizam cumprimentos com menos frequência do que os habitantes de 

algumas regiões da Índia, que os usam em quase todos os encontros sociais. Há também as 
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diferenças entre os estilos de conversação, entonação, gestos, expressões faciais, timbre de 

voz, etc.

A  coerência,  citada  anteriormente,  é  também  fator  importante  ao  se  analisar  a 

interferência da língua materna no discurso. O que faz sentido em determinada língua pode 

ser completamente incoerente em outra. Isso ocorre quando o aprendiz não está familiarizado 

com a cultura da língua-alvo e acaba utilizando expressões de sua própria cultura em certas 

situações, causando, assim, a não compreensão por parte do ouvinte nativo. Tal fato pode ser 

provado por uma pesquisa feita por Bartelt (1983), na qual o autor afirma que em línguas 

indígenas americanas a repetição é utilizada para enfatizar. Estes utilizam tanto a repetição 

que,  muitas  vezes,  seus  trabalhos  escolares  são vistos  como prolixos  por  professores  que 

conhecem as normas do inglês padrão.

1.2.2 Semântica

Um assunto  fundamental  no  estudo  da  transferência  semântica  é  a  relação  entre 

língua e pensamento. Expressões como “aprender a pensar em francês” refletem uma crença 

comum de que aprender uma língua particular  requer adotar uma visão na qual,  até certo 

ponto, é única para aquela língua. Uma implicação desta crença é que se os aprendizes não 

“pensarem em francês”, por exemplo, eles devem ainda estar usando sua língua nativa como 

ponto de referência para atividades cognitivas. Para que este fato não ocorra, é necessário 

pensar-se na língua-alvo, o que constitui uma grande barreira a ser enfrentada no processo de 

aquisição desta (ODLIN, 1989).

Podemos  citar  como  exemplo  o  fato  de  que  a  língua  portuguesa  classifica  cada 

substantivo como masculino e feminino. Um falante nativo da língua inglesa provavelmente 

terá certa dificuldade em entender tal regra, já que, na língua inglesa, o mesmo não ocorre. 

Primeiramente o aprendiz terá de compreendê-la na língua-alvo, e não em sua língua materna.

Outro caso relevante quanto à interferência na semântica, citado por Bloom (1981, p. 

74), é o de que os chineses não possuem em sua língua uma estrutura usada especificamente 

para expressar fatos irreais, como na frase “Se você queimasse o dedo...” ou “Se você tivesse 

queimado o dedo...”. Em Mandarim, somente um tipo de estrutura frasal é utilizado para se 

dizer os dois tipos de condicionais citados acima.
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1.2.3 Sintaxe

A ordem das palavras tem sido uma das propriedades sintáticas mais estudadas em 

linguística. O estudo da ordem das palavras da L2 tem sido útil não apenas para o melhor 

entendimento  de  transferência,  mas  também  para  o  entendimento  do  discurso,  tipologia 

sintática e outros fatores que afetam a aquisição de L2 (ODLIN, 1998). 

A  maioria  das  línguas  tem  Verbo  Sujeito  e  Objeto(VSO),  Sujeito  Verbo  e 

Objeto(SVO) ou Sujeito Objeto e Verbo(SOV) como ordem de palavras em uma frase. Cada 

língua tem sua flexibilidade ou rigidez quanto a essa ordem. A língua inglesa, por exemplo, 

possui uma ordem rígida (SVO), e um falante de uma língua mais flexível, como o russo, por 

exemplo,  provavelmente  encontrará  mais  dificuldade quanto à ordenação das palavras  em 

uma frase no segundo idioma em questão.

1.2.4 Fonética e fonologia

A fonética e a fonologia de uma língua são claramente fatores de grande influência 

no aprendizado de um segundo idioma. A diferença entre as duas línguas, como, por exemplo, 

o som de um fonema, o grau de abertura da boca ao se produzir um som e até mesmo a 

entonação são dados importantes a se considerar. Frequentemente duas línguas podem possuir 

sons que podem parecer idênticos,  mas que, na verdade, são acusticamente diferentes. Por 

exemplo,  uma comparação de um inglês americano /d/ com um saudita /d/  mostra muitas 

diferenças (FLEGE, 1980). Entre as diferenças, a duração de um inglês /d/ no final de uma 

palavra (em bad) tende ser menor do que o arábico. Como uma análise contrastiva poderia 

prever, a pronúncia dos aprendizes sauditas do inglês /d/ tende a mostrar uma duração maior 

do que a norma do inglês. 

Há também o fato de que algumas  vezes  o falante  não nativo  não possui  certas 

distinções entre dados fonemas em sua língua materna, o que gera muita dificuldade quanto 

ao aprendizado dos mesmos na língua-alvo. Um exemplo disso seria a distinção entre /l/ e /r/ 

no inglês, o que é visivelmente difícil para os falantes de línguas como o japonês e o coreano,  

que não possuem tal diferença fonética.
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1.2.5 Escrita

É  evidente  que,  ao  se  escrever  tanto  na  língua  materna  como  na  língua-alvo,  o 

indivíduo relaciona a pronúncia com a escrita. Muitas vezes, a transferência negativa presente 

na escrita  não é  originada em sua ortografia  na língua nativa,  mas sim na pronúncia das 

palavras. Para se escrever realmente bem em uma língua é necessário que o indivíduo saiba a 

diferença entre letras e fonemas.

Estudos comprovam que, quanto mais parecidas duas línguas são no sistema escrito, 

ou seja, no alfabeto, menos tempo o aprendiz precisará para desenvolver suas habilidades ao 

redigir  na  língua-alvo.  A língua  espanhola  e  o  inglês  são,  por  exemplo,  muito  parecidas 

quanto a isso, enquanto o chinês e o inglês são bem diferentes.

Apresentaremos  algumas  definições  de  erro  segundo  os  estudos  realizados  por 

Figueiredo (1997) e  Carvalho (2002) a  definição de Lewis  (1993) e  James (1998).  Esses 

autores afirmam que definir erro não é uma tarefa fácil, pois o termo recebe significações e 

ressignificações,  de  acordo  com  a  teoria  linguística  que  sustenta.  No  quadro  a  seguir 

observaremos algumas delas:

QUADRO 1: Algumas definições para erro no processo de ensino-aprendizagem de línguas.

Definições Autores
Erro é “um enunciado, forma, ou estrutura que o 
professor de uma língua em particular considera 
inaceitável por causa de seu uso inapropriado ou 
sua ausência no discurso da vida real”.

Hendrickson, 1978, p. 387 apud Carvalho, 2002, 
p. 27.

Erro é tudo aquilo que foge à variedade que foi 
eleita como exemplo de boa linguagem.

Ilari e Possenti, 1985 apud Figueiredo, 1997, p. 
43.

Erro é uma forma lingüística - ou combinações 
de  formas  -  que  no  mesmo  contexto  e  sob 
condições  semelhantes  de  produção,  não  seria, 
de  maneira  alguma,  produzida  pelos  falantes 
nativos.  

Lennon, 1991 apud Figueiredo, 1997, p. 44. 

Erro  é  “uma  forma  ou  estrutura  que  o  falante 
nativo  considera  inaceitável  por  causa  do  uso 
impróprio”.

Klassen, 1991, p. 10 apud Carvalho, 2002, p. 27.

Erro é a “aprendizagem falha ou incompleta”. Richards  et  al.,  1992,  p.  127  apud  Carvalho, 
2002, p. 27.

Erro é “um desvio de uma norma idealizada e 
inexistente”.

Lewis, 1993, p. 170.

Erro  é  um  fenômeno  observável  na 
aprendizagem de LE/L2, que evidencia o que o 
aluno já adquiriu e o que ele ainda não adquiriu e 
não o que o professor pensa que ele adquiriu.

James, 1998.

Fonte: autoria da própria autora (2010).
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1.3 O ERRO

Segundo  Silva  (2004,  p.  44),  as  definições  de  erro  apresentadas  nesse  quadro 

demonstram que, até o início dos anos 90, o erro era visto de forma mais negativa do que 

positiva dentro das teorias linguísticas. De acordo com Hendrickson (1978), Ilari e Possenti 

(1985), Lennon (1991), Klassen (1991) e Richards et al. (1992), há uma variedade de língua 

que deve ser adotada como padrão para o ensino de uma LE/L2. Nesse sentido, pronúncia, 

estruturas gramaticais e semânticas que não produzem essa variedade são consideradas como 

erro e, portanto, devem ser eliminadas do processo de ensino-aprendizagem. Assim, nessa 

perspectiva, o aprendiz recebe somente o que é certo, sem risco de aprender formas errôneas.

Por outro lado, Lewis (1993) e James (1998) não consideram o erro uma ameaça à 

aprendizagem de uma LE/L2 idealizada como perfeita, pois, conforme pudemos inferir dos 

conceitos  de  erro  deles,  não  existe  essa  língua  ideal.  Erros  são,  portanto,  sinônimos  de 

tentativas de uso da língua-alvo, a qual não se restringe a uma única variedade, padrão ou não. 

Erros  também  são  fenômenos  passíveis  de  serem  investigados  e  utilizados  a  favor  da 

aprendizagem, visto que são indicativos de caminhos para o professor compartilhar com os 

aprendizes o planejamento das aulas (FIGUEIREDO, 1997), bem como indícios de como o 

aprendiz está construindo sua aprendizagem, conforme nos afirmou James (1998). A soma de 

ambos  os  conceitos  nos  proporciona  uma  visão  mais  ampla  de  erro,  considerando-o  não 

apenas natural em ocorrência, como também corrigido de modo natural.

1.3.1 O erro na teoria behaviorista

Até a década de 1960, nos EUA, os estudos sobre a linguagem baseavam-se na teoria 

behaviorista.  Segundo  os  behavioristas,  ao  adquirir  ou  aprender  uma  segunda  língua  o 

aprendiz substituía um hábito formado (L1) por novos (L2), pois o conjunto de hábitos da L1 

era  visto  como  um  fator  de  interferência  para  a  aquisição  do  novo  conhecimento.  Os 

behavioristas acreditavam que esse novo conjunto podia ser obtido com a ajuda de exaustivos 

exercícios de repetição e substituição, chamados drills.

Fries (LARSEN-FREEMAN e LONG, 1992, p. 52) afirma que “Os materiais mais 

eficientes são aqueles que são baseados na descrição científica da língua a ser aprendida, 
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cuidadosamente comparada com uma descrição paralela da língua materna do aprendiz”. Tal 

fato inspirou o que é chamado de “análise contrastiva”.

Segundo Lado (apud SIQUEIRA, 2002), “Aqueles elementos que são semelhantes à 

língua materna de um indivíduo serão simples para ele, e aqueles que são diferentes serão 

difíceis”. Quando duas línguas são de uma mesma origem como, por exemplo, o Português e 

o Espanhol, ocorrerá maior transferência positiva dos elementos que são semelhantes entre 

elas.  Já  quando  são  de  diferentes  origens,  como  o  Português  e  o  Inglês,  haverá  maior 

ocorrência  de  transferência  negativa  de  elementos  não  semelhantes,  havendo  assim  mais 

chances de ocorrências de erros.

Dessa forma, os erros eram considerados causas da interferência da L1 na L2, ou 

hábitos mal formados. Nessa perspectiva, os mesmos possuíam caráter totalmente negativo. 

Brooks (1960, p. 58) afirma que:

Como o pecado, o erro deve ser evitado e sua influência superada [...]. O principal  
método de evitar o erro na aprendizagem de língua é observar e praticar o modelo 
correto um número suficiente de vezes; o principal meio de superá-lo é encurtar o 
espaço de tempo entre a resposta incorreta  e a representação do modelo correto.

1.3. 2 O erro a partir de Chomsky

Para Chomsky (1960), uma língua é adquirida através da internalização de regras, 

discordando que seria a partir da formação de hábitos.

Barbosa (2003, p. 19) explicita que em estudos sobre a aquisição de uma segunda 

língua os  pesquisadores  notaram que a  maioria  dos  erros  cometidos  ocorriam a partir  da 

formação de hipóteses sobre a L2, e não devido à interferência da L1. Tais hipóteses seriam 

formadas pelos indivíduos ao serem expostos à língua-alvo e estariam embasadas em certas 

regras  da  língua.  Seriam  chamados  erros  às  hipóteses  não  adequadas,  que  então  seriam 

modificadas para se ajustarem à língua-alvo.

Corder (apud SIQUEIRA, 2002) propõe que somente os erros sistemáticos (errors) 

de um indivíduo devam ser observados e examinados,  e não os aleatórios  (mistakes),  tais 

como  os  causados  por  lapsos  de  memória,  cansaço  e  condições  psicológicas,  já  que  os 

mesmos podem ser infinitamente variáveis.

Os  trabalhos  de  Corder  contribuíram para  que  os  erros  pudessem ser  vistos  não 

apenas como interferência da L1, mas devido a outras causas.
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O  erro  passa  a  ser  considerado  como  algo  positivo  no  processo  de  ensino-

aprendizagem. É então visto como indicador da aprendizagem e guia de ensino, e não como 

fracasso do aluno.

Segundo Figueiredo (2002, p. 51), a maioria dos erros cometidos por um indivíduo 

que adquire uma L2 não reflete a interferência da L1 na L2, mas se assemelha muito aos erros 

que as crianças praticam quando adquirem sua língua materna, o que corrobora a concepção 

dos universais linguísticos proposta por Chomsky.

1.4 IDENTIFICANDO E EXPLICANDO O ERRO

Ao descrevermos alguns dos conhecimentos produzidos sobre o erro, nos reportamos 

à afirmação feita por Figueiredo (2002, p. 11):

[...] os erros devam ser vistos como algo positivo e significativo, pois refletem as 
estratégias  utilizadas  pelos  alunos para  chegar  à  proficiência  na  língua alvo.  De 
modo que, a partir da compreensão de tais estratégias, podemos desenvolver práticas 
de ensino-aprendizagem de segunda língua constituídas não apenas da manipulação 
de exercícios gramaticais. Do contrário é fundamental buscar práticas que visem o 
uso da língua em situações que promovam a comunicação,  nas quais  o erro seja 
visto como o resultado de um processo e não como o produto final. (grifos nossos)

No processo de ensino-aprendizagem de uma L2, os erros são classificados como 

interlinguais, intralinguais, ambíguos e induzidos.

1.4.1 Erros interlinguais

De  acordo  com  Figueiredo  (2004,  p.  52),  os  erros  interlinguais  são  também 

chamados erros de transferência ou interferência. Segundo Dulay, Burt e Krashen (1982), são 

os que refletem a transferência da língua materna na produção da língua-alvo, sem, contudo, 

serem considerados negativos.

Segundo Lott (1983), Faerch e Kasper (1984), os erros são oriundos da interferência 

da L1 se tiverem como causa os seguintes processos:
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a) Extensão  por  analogia:  ao  produzir  a  língua-alvo,  o  indivíduo  utiliza  indevidamente 

palavras que compartilham traços fonológicos, ortográficos, semânticos ou sintáticos com 

uma palavra da língua materna.

*The party was very good. Had many handsome boys.

* I realized a dream yesterday.

* The girl is very inteligent.

* Come here soom.

b) Não distinção lexical na língua materna, em relação à L2: recorre ao dicionário quando não 

conhece o significado de uma palavra estrangeira.

* Every day I go for a walk there. There is a runway for the people to go on walks.

*  I  have  much  pleasure  in  writing  you  and  telling  you  something  over myself. 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 68)

c) Não distinção gramatical na língua materna em relação à L2: o indivíduo comete um erro 

porque uma dada distinção gramatical existe em L2, mas não em sua língua materna.

* I have bought a new car yesterday. (FIGUEIREDO, 2004, p. 68)

d) Utilização de palavras portuguesas em sentenças de língua inglesa (codeswitching):

* At night we went to the beach to drink beer and to listen to serenatas. (FIGUEIREDO, 

2004, p. 69)

e) Emprego de formas estrangeiradas (foreignizing):

* My favorite Sport is notation. (FIGUEIREDO, 2004, p. 69)

f) Tradução literal: o aluno traduz palavra por palavra do português para o inglês.

* Every year we realize a secret friend.

* Always that we have time we go there.

g) Erros  causados  por  transferência  de  estrutura:  apoia-se  na  estrutura  sintática  ou 

morfológica da língua portuguesa.

* It is an idea good.

* It depends of  the time of the day. (FIGUEIREDO, 2004, p. 74)

*  Those books are very goods.
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1.4.2 Erros intralinguais

São os erros que surgem na aprendizagem da língua-alvo. Segundo Richards (1971, 

1974), “Os erros intralinguais são os resultantes da aprendizagem de uma língua alvo que não 

refletem a influência da língua materna do indivíduo”. Estes são classificados em:

• Desenvolvimentais, semelhantes aos produzidos por crianças que adquirem a língua-alvo 

como L1.

1. Causados por omissão:

* My husband is an engineer. He work Ø1 a big state company.  (omissão de preposição) 

(FIGUEIREDO, 2004, p. 77)

* I usually go to Ø  movies on Saturdays. (omissão do artigo definido)

2. Causados por adição:

* I knew her for five years ago. (adição de preposição) (FIGUEIREDO, 2004, p. 78)

* They works in a huge mall. (adição do marcador da 3ª pessoa do singular)

* I did not went to school yesterday. (marcador duplo de passado)

3. Causados por generalização:

* He’s licking hisself. (generalização do pronome reflexivo) (FIGUEIREDO, 2004, p. 79)

* I bringed you a book. (generalização do passado)

4. Causados por formas alternadas (alternância de membros de uma mesma classe):

* She is like myself. (pronomes me e myself)

* I study at the morning. (preposições)

*My holidays was wonderful (passado do verbo. “be”)

5. Causados por ordem indevida em uma sentença:

* What those are?

1 O símbolo Ø indica omissão.
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6. Causados pela criação de uma palavra na língua-alvo:

* I am a digital man.

7. Causados pela confusão de termos lexicais parecidos (segundo Laufer (1990), palavras 

muito parecidas são confundidas por estarem “arquivadas muito próximas na mente”. A 

autora usa o termo “synforms – similar lexical forms” (formas lexicais parecidas) para se 

referir aos grupos de palavras que, por terem formas semelhantes, poderão causar confusão 

em sua escolha):

* I live in a district called Setor Bueno. It’s quiet near the Center. (FIGUEIREDO 2004, p. 

81)

* In the weekends I go to the movie. (FIGUEIREDO, 2004, p. 82)

* Those people are stranger.

8. Causados pela não-relação entre grafemas e fonemas da língua-alvo:

* My father is a doctor and my mother is a howsewife. (housewife)

* I received many poastcards from my friend. (postcards)

• São classificados em:

1. Ocasionados por adição:

* You can to count on her. (marcador to depois dos verbos modais)

* I love to listen to the music in my free time. (artigo definido “the”)

2. Ocasionados por omissão:

* She knew she had succeed Ø on the test. (marcador de passado –ed)

3. Ocasionados por formas alternadas:

*I’d like studying math. (forma infinitiva e a forma –ing)

* My mother has a housewife. (“has” e “be”)

*  Sometimes  we’re  going  to  the  movies  on  Sundays.  (tempos  verbais  simples  e 

progressivos)

* I want to go to the club, but don’t now. (“don’t” e “not”)

* The day of the person was hard. (person e people)
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4. Ocasionados pela conexão de palavras inglesas que não levam a nenhum significado:

* He likes me and he is wish look me to grow if inroads. (FIGUEIREDO, 2004, p. 88)

1.4.3 Erros ambíguos

Para  Figueiredo  (2004,  p.  88),  “os  erros  ambíguos  são  aqueles  que  podem  ser 

considerados resultantes da influência da língua portuguesa (interlinguais) ou semelhantes aos 

cometidos por crianças que adquirem a língua inglesa como L1 (desenvolvimentais)”. Tais 

erros são causados por:

1. Omissão:

* My parents Ø not live in a big city. (don’t e do)

* He tried Ø take the ball but he couldn’t. (marcador de infinitivo “to”)

* They told me that Ø are going to the movies tonight. (sujeito)

* I think Goiás is one of the best place Ø to live. (plural)

* She go Ø jogging every morning. (marcador de 3ª pessoa do singular)

* A real friend is someone who is always by our side when we need Ø. (objeto direto)

2. Adição:

* He didn’t do nothing special last weekend. (marcador duplo de negativa)

3. Posicionamento indevido de advérbios e locuções adverbiais:

* She goes once a week to the farm.

4. Generalização:

* He needs some informations about the secretary. (substantivos incontáveis no plural)

* This house is more big than that one. (comparativo de superioridade)

* I have three childrens, a boy and two girls.
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5. Formas alternadas:

* The room is empty, there isn’t  somebody. (alternância entre os pronomes “anybody” e 

“somebody”)

* There is a lot of poor people in this city. (alternância entre as formas “there is” e “there  

are”)

* The children are growing quick. (uso de um adjetivo em lugar de um advérbio de modo)

1.4.4 Erros induzidos (transfer of training)

O termo transfer of training foi utilizado por Selinker (1992) para designar os erros 

que são causados pela maneira como a língua-alvo é apresentada ou praticada. De acordo com 

Figueiredo (2002, p. 96), esses erros não seriam resultados da interferência da língua materna 

nem da língua estrangeira. Segundo o autor,

Não resultam nem da interferência da língua materna, nem do processo evolutivo de 
aprendizagem de L2, mas sim da forma inadequada de se ensinar a língua-alvo. Ao 
se falar sobre o emprego da preposição ‘at’ [para], o professor pode levantar a caixa 
e dizer ‘I’m looking at the box’. Entretanto, por ter o professor levantado a caixa, o 
aluno pode supor que ‘at’ significa ‘under’.

Se futuramente o aluno trocar a preposição ‘at’ por ‘under’, estará assim cometendo 

um erro induzido.

Dessa  maneira,  é  necessário  que  o  “modelo”  (professor)  possua  performance 

linguística da língua estrangeira, para que não ocorram erros de aprendizagem ou, na pior das 

hipóteses, a fossilização de tais erros. Mas o que vem a ser fossilização? Schultz (2003) define 

fossilização como: “Os erros e desvios no uso da língua estrangeira, internalizados e difíceis 

de serem eliminados. É característica de quem estuda línguas, especialmente na infância, sem 

ter contato com falantes nativos”.

Segundo Ellis (2003), nem todos os aprendizes alcançam um estágio completo para 

toda estrutura gramatical. Muitos continuarão a mostrar a não variabilidade da língua-alvo 

pelo  menos  em  algumas  características  gramaticais.  É  por  esta  razão  que  se  fala  em 

fossilização. Para o autor:

Muitos  aprendizes  param  de  desenvolver  enquanto  ainda  possuem  pouca 
competência da língua-alvo. Também, aprendizes podem ter sucesso em alcançar as 
normas da língua-alvo em alguns tipos de uso da língua (por exemplo, discurso 
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planejado),  mas não em outros (por exemplo, discurso não planejado).  (Tradução 
feita pela pesquisadora)

Segundo  Klein  (1996),  a  fossilização  ocorre  por  várias  razões,  destacando-se  as 

seguintes:

a) o indivíduo considera desnecessário melhorar sua pronúncia, uma vez que consegue se 

comunicar, mesmo não possuindo uma pronúncia perfeita;

b) o indivíduo sente necessidade de se manter distante de falantes nativos da L2, de modo a 

preservar sua identidade social;

c) o  indivíduo sofre  mudanças  fisiológicas  em seu processador  de língua,  por  causa  da 

idade, dificultando-lhe a aquisição de uma pronúncia perfeita da língua-alvo;

d) o indivíduo não percebe a diferença linguística entre sua própria produção e a daqueles 

que estão ao seu redor.

No próximo item abordaremos a metodologia utilizada para o desenvolvimento do 

estudo em questão.
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CAPÍTULO 2

METODOLOGIA

Para refletir sobre a interferência da língua materna no processo de aprendizagem, 

optamos por utilizar o método qualitativo de pesquisa, especificamente um estudo de caso, 

para tentar responder às questões da pesquisa.

O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico ou complexo e  

abstrato. O caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos 

no desenrolar do estudo. Pode ser similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem 

um interesse  próprio,  singular.  Segundo  Goode  e  Hatt  (1968),  o  caso  se  destaca  por  se 

constituir em uma unidade dentro de um sistema mais amplo. O interesse, portanto, incide 

naquilo que ele tem de único, de particular. Por isso, quando queremos estudar algo singular, 

que tenha um valor em si mesmo, devemos escolher o estudo de caso. 

De acordo com Ludke e André (1986), são características fundamentais do estudo de 

caso:  visam  à  descoberta;  enfatizam  a  “interpretação  em  contexto”;  buscam  retratar  a 

realidade  de  forma  completa  e  profunda;  usam uma  variedade  de  fontes  de  informação; 

revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas; procuram representar os 

diferentes  e  às  vezes  conflitantes  pontos  de vista  presentes  em uma situação social;  seus 

relatos utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível do que os outros relatórios de 

pesquisa. Os dados do estudo de caso podem ser apresentados em uma variedade de formas, 

tais como dramatizações, desenhos, fotografias, colagens, slides, discussões, mesas-redondas, 

etc.

Devido a tais afirmações, conclui-se que o estudo de caso é o mais apropriado para o 

estudo  em  questão,  pois  o  objeto  desta  monografia  é  tratado  como  único,  como  uma 

representação singular da realidade, que é multidimensional e historicamente situada.

Para mais credibilidade,  durante o estudo de caso usamos como base observações 

feitas  em um cenário  natural,  com alunos  do  6º  ano  do  Centro  de  Pesquisa  Aplicada  à 

Educação  (CEPAE),  pois  assim poderíamos  ter  uma  visão  real  das  dúvidas  e  problemas 

enfrentados durante o processo de aquisição de L2, neste caso a Língua Inglesa. Conforme o 



Projeto Político Pedagógico do Cepae, o Colégio de Aplicação foi criado pelo Decreto Lei n. 

9.053, de 12 de março de 1966, e suas atividades tiveram início em março de 1968, no prédio 

da  Faculdade  de Educação/UFG.  No bojo da Reforma Universitária  ocorrida  em 1968,  o 

Colégio  de  Aplicação  foi  agregado  à  Faculdade  de  Educação,  constituindo-se  em  órgão 

suplementar.  À época  tinha  como  objetivos:  constituir-se  em laboratório  experimental  de 

técnicas  e  processos  didáticos,  visando  ao  aprimoramento  da  metodologia  de  ensino; 

constituir-se em escola experimental para novos cursos previstos na legislação vigente, bem 

como para cursos com currículos, métodos e períodos escolares próprios, ajustando-se estes, 

para fins de validade, às exigências legais; servir como campo de estágio supervisionado para 

a  Licenciatura  e  para  as  habilitações  do  curso  de  Pedagogia;  O corpo  docente  do  então 

Colégio de Aplicação/FE/UFG era constituído por professores da carreira de 1.º e 2.º graus, e 

professores da Faculdade de Educação que também atuavam neste nível de ensino. 

A partir de 1980, fruto de uma reivindicação de greve, os professores de 1.º e 2.º 

graus¹  foram  reclassificados  para  a  carreira  do  magistério  superior,  ou  seja,  passaram  à 

condição  de  professores  de  3º  Grau.  Em  1982  foi  criado  o  Departamento  de  Estudos 

Aplicados à Educação da Faculdade de Educação/UFG, composto pelos membros do Colégio 

de Aplicação, funcionando dessa forma até março de 1994, quando foi criado o Centro de 

Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE) através da portaria n. 0063, do Magnífico 

Reitor.  O CEPAE foi  criado com a finalidade  de realização do ensino,  da  pesquisa e  da 

extensão, como instrumentos de participação na formação de novos educadores nas diversas 

áreas de conhecimento, atendendo, pois, os diversos cursos de Licenciatura. 

2.1 COLETA DE DADOS

Solicitamos  autorização  ao  professor  da sala,  assim como aos  pais  de  alunos (ver 

anexo)  para  desenvolvermos  a  pesquisa.  Nossa  metodologia  consistiu  nos  seguintes 

procedimentos: coleta de dados que incluiu observações de aulas pela pesquisadora, gravação 

de fita cassete e coleta de composições dos alunos.

1. Nomenclatura utilizada na época, hoje denominada ensino fundamental (de 1ª e 2ª fase) e 
ensino médio, que compõem a educação básica.
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2.1.1 Observações das aulas

Realizamos as observações das aulas do dia 06 de maio até 02 de setembro, em um 

total de 6 (seis) aulas. Para tal, sentávamos no fundo da sala, anotando todos os passos da aula 

do  professor,  bem  como  as  participações  orais  dos  alunos.  Percebemos  algumas 

interferências, como quando um aluno se referiu ao professor utilizando a palavra “teacher”. 

O som do fonema /t/ foi o mesmo do /t/ em tio. Fizeram a tradução da palavra “parents” como 

“parentes”.

2.1.2 Composições

Baseando-nos no conteúdo abordado durante as aulas ministradas, o professor (no 

dia 2 de setembro) pediu aos alunos que escrevessem uma composição, na qual diriam o que 

eles faziam em seu tempo livre.  A pesquisadora solicitou ao professor as composições de 

todos os alunos, tirando fotocópias para proceder à análise, em uma segunda fase.

2.1.3 Gravação das aulas

Foram gravadas duas aulas, nos dias 28 de agosto e 2 de setembro, utilizando um 

gravador. Tivemos dificuldade de transcrever as gravações por não achar computador para ler. 

Quando  passamos  para  a  transcrição  manual  do  material  gravado,  o  arquivo  tinha  sido 

apagado completamente. No dia 09 de dezembro (último dia de aula) fizemos uma terceira 

gravação,  porém foi  impossível  compreender  qualquer  fala  por  parte  dos  alunos,  pois  o 

professor da turma realizou um trabalho em grupo, sendo audível apenas a fala dele.

2.2 ANÁLISE DOS DADOS

Na composição dos alunos pudemos observar algumas interferências, tais como:

a) Uso do gerúndio em lugar do verbo no tempo presente:
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I liking to play.

I’am sleeping.

b) O pronome pessoal da primeira pessoa “I” escrito com letra minúscula: 

I my free time i play volleyball.

c) O verbo “to be” no lugar da preposição “in”:

I’m free time is football, play games, computer games, TV.  

d) Codeswitching: o aluno coloca palavras em português nas suas composições:

I’m free time play futebol, play computer, play games, play watch TV.

I’m test in: fotboll, basquetboll, voleiboll, shine, video game. 

I durmo até tarde.

 

e) Uso de estrutura da língua portuguesa:

I go to shopping. (a preposição to (para), desnecessária)

I go play volleyball. (dois verbos consecutivos como na estrutura em língua portuguesa – 

vou jogar)

I  joy with my toys / I  joy with my friends. (eu me divirto com meus brinquedos / meus 

amigos)

f)  Uso do “m” no final de palavras que, em inglês, usa-se “n”:

I don’t listem to rap / In my free time I play sports, listem to music, watch TV and hang 

out with friends 

g) Generalização do verbo “drive a car” para “drive a bicycle”

I drive in my bycycle.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Nosso  objetivo  neste  trabalho  foi  observar  o  processo  de  aquisição  de  língua 

estrangeira inglês por alunos de uma escola pública – Cepae no que se refere às interferências 

da língua materna e vice-versa.  Foi observado que realmente essas interferências  ocorrem 

durante o processo, como foi demonstrado nos exemplos da metodologia.

Através  da  leitura  de  várias  bibliografias  que  abordam  este  assunto,  pudemos 

compreender as razões pelas quais nossos aprendizes têm tamanha dependência de sua língua 

materna durante a aquisição da língua estrangeira – inglês. Compreendemos, acima de tudo, 

que  alguns  erros  cometidos  pelos  alunos  durante  a  aquisição  da  L2  são  devido  às 

interferências e fazem parte do processo de aprendizagem.

Conforme Revuz  (1998,  p.  115-117),  a  língua  estrangeira  é  “por  definição,  uma 

segunda língua, aprendida depois e tendo como referencial aquela da primeira infância. Pode-

se apreender uma língua estrangeira somente porque já se teve acesso à linguagem através de 

uma outra”. A autora nos diz que esse estar-já-aí da primeira língua é um dado ineludível, mas 

esta é tão onipresente na vida do sujeito, que se tem o sentimento de jamais tê-la aprendido, e 

o  encontro com uma nova língua aparece  efetivamente  como uma experiência  totalmente 

nova. Revuz acrescenta que o encontro com a língua estrangeira faz vir à consciência alguma 

coisa do laço muito específico que mantemos com nossa língua. Toda tentativa para aprender 

outra  língua vem perturbar,  questionar,  modificar  aquilo que está inscrito  em nós com as 

palavras dessa primeira língua.

Nós,  professores,  devemos  ser  conscientes  desse  estar-já-aí  da  língua  materna 

quando aprendemos uma segunda, para não taxarmos como erros aquilo que é hipótese do 

aluno  ao  aprender  essa  outra  língua,  pois  se  assim  não  o  fizermos  poderemos  provocar 

bloqueios em nossos aprendizes.

De acordo com Figueiredo (2004, p.  11),  atualmente  professores e pesquisadores 

estão mais conscientes quanto à significação dos erros no processo de ensino-aprendizagem 

de  segunda  língua,  pois  estes  revelam  as  estratégias  utilizadas  pelos  alunos  durante  tal 

processo. Para ele, os erros devem ser vistos como algo positivo e significativo e, a partir da 

compreensão de tais estratégias, podemos desenvolver práticas de ensino-aprendizagem de 

segunda língua que visem não apenas exercícios gramaticais, mas o uso desta em situações 



que promovam a comunicação, nas quais o erro seja visto como o resultado de um processo, e 

não como um produto final.
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ANEXO 1 
Autorização dos pais.
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ANEXO 2
Escrita dos alunos
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