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RESUMO 

O presente trabalho buscou investigar os erros cometidos por aprendizes brasileiros de francês 

língua terceira (fl3) em três cursos livres do Estado do Rio de Janeiro por meio de quarenta 

produções escritas. A interlíngua é um sistema linguístico hibridizado próprio da 

comunicação do aprendiz, tentando se comunicar na língua alvo. A transferência linguística se 

divide em duas modalidades: transferência positiva, quando a influência da L1 ou da L2 ajuda 

na produção da língua subsequente; e transferência negativa ou interferência, quando a L1 ou 

L2 provoca erros. Essas interinfluências linguísticas fazem parte do processo cursivo de 

aprendizagem das línguas estrangeiras e denotam a capacidade que um indivíduo possui de se 

comunicar em variadas línguas. Esses fenômenos, que pertencem ao cursus de aprendizagem 

das línguas, podem se inter-relacionar e interagir no falante a depender de variados fatores 

linguísticos ou não linguísticos. As reflexões das influencias da língua materna LM na 

aprendizagem de uma língua estrangeira L2, de maneira geral, tiveram um maior 

aprofundamento nas últimas três décadas se comparadas com os estudos das influências da L2 

sobre L3 neste mesmo período. No entanto, vemos certo reequilíbrio no que tange aos 

aparatos teóricos que abarcam as teorias de aquisição em L3. O bilinguismo é relevante 

quanto ao entendimento do processo aquisicional da L3, devido à complexidade que esta 

condição imprime nos aprendizes de línguas estrangeiras. Neste trabalho, o fl3 foi percebido 

sob a perspectiva do método contrastivo de Análise de Erros (AE) em falante brasileiros 

bilíngues com os repertórios linguísticos português>inglês e português>inglês>espanhol. 

 

Palavras-chave: Interferência linguística; Ensino/aprendizagem de francês língua terceira 

(fl3); Ensino/aprendizagem de L2; Bilinguismo; Lapso/Erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the mistakes made by Brazilian learners of French third 

language (fl3) in three free state courses of Rio de Janeiro through forty written productions. 

The interlanguage is a hybridized language learner's communication system itself, trying to 

communicate in the target language. The linguistic transfer is divided into two categories: 

positive transference, when the influence of L1 or L2 in the production help of subsequent 

language; and transfer interference negative or when L1 or L2 causes errors. These language 

interinfluences part of cursive process of learning foreign languages and denote the ability of 

an individual has to communicate in different languages. These phenomena, which belong to 

the cursus of language learning, can interrelate and interact in speaker to depend on various 

linguistic and non-linguistic factors. Reflections of LM mother tongue influences in learning a 

foreign language L2, in general, had a greater deepening in the last three decades compared 

with studies of the influences of L2 over L3 in the same period. However, we see a 

rebalancing in relation to the theoretical apparatus that include the theories of acquisition in 

L3. Bilingualism is relevant to the understanding of the process of acquisitional L3 due to the 

complexity that this condition prints on language learners speakers. The fl3 was studied from 

the perspective of error analysis of Brazilian bilingual speaker with linguistic repertoires 

Portuguese> English and Portuguese> English> Spanish. 

Keywords: Cross linguistic; Teaching / learning French third language (fl3); Teaching / 

learning of L2; bilingualism; Error. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A aprendizagem de francês língua terceira (fl3
1
) é construída pouco a pouco a partir de 

bases de línguas anteriormente aprendidas. Todo o conhecimento prévio, seja ele linguístico 

ou não linguístico, poderá ser utilizado pelo aprendiz com o objetivo de suprir suas demandas 

comunicativas. As línguas em contato se iterrelacionam e interagem entre si, de maneira 

sequencial ou aleatória no aprendiz, provocando interferências e contribuindo para a 

aceleração do processo de aprendizagem de fl3. Isso pode ser observado tanto na fala quanto 

na escrita dos alunos.  

Esses fenômenos de interinfluências podem ser observados tanto na fala quanto na 

escrita dos alunos. Apesar de se mostrarem mais recorrentes na modalidade oral, escolhemos 

analisar a escrita devido à exiguidade temporal para todo o processo de gravação, transcrição 

e análise da fala do aluno. No entanto, mesmo com o monitoramento produtivo estar mais 

ativado na escrita, os fenômenos de interinfluências linguísticas não se mostraram escassos. 

Eles puderam ser notados como parte de confusões dos aprendizes ao escrever uma palavra ou 

uma frase, que para tal, normalmente o aprendiz se utiliza de estratégias de apoio numa língua 

préviamente aprendida. 

O inglês figurou predominantemente como a língua segunda
2
 (L2) dos aprendizes. 

Sabemos que a escolha da aprendizagem de uma língua estrangeira pode estar atrelada a 

diversos fatores tais como políticos, econômicos, culturais,  preferenciais entre outros. Não se 

procurou analisar os motivos pelos quais o inglês se manteve predominantemente como a 

língua subsequente à língua primeira (L1), visto que este tema fugiria aos propósitos de 

análise de erros (AE) deste trabalho, mas sim em constatar e analisar nas sequências linguais 

do repertório linguístico dos aprendizes os tipos de interinfluências que esse repertório 

imprimiria nos escritos. 

 Existem erros mais recorrentes que outros, a depender do repertório linguístico do 

aprendiz, assim como da sua nacionalidade, cultura, grau de escolaridade entre outros. Rabadi 

                                                             
1
 Neste trabalho, adota-se o termo francês L3, visto que esta língua é normalmente aprendida após a primeira 

língua estrangeira (L2). Levamos em conta a definição de Gass & Selinker (2008) que optaram pelo termo 

aquisição múltiplas de línguas, reforçando o conceito que cada aprendizado de línguas configura-se como 

processos distintos e complexos. 
2
 A língua segunda corresponde a qualquer língua aprendida ou adquirida posteriormente a primeira língua (L1), 

conforme Krashen (1982). 
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e Odeh (2010) observaram os escritos de fl3 de estudantes arabófonos e constataram a 

ausência do artigo definido nas sentenças (interferência do árabe). Um erro típico daqueles 

indivíduos com o repertório linguístico árabe>inglês. Aqui, veremos particularidades de 

interferências cometidas por estudantes brasileiros, com base nos repertórios linguísticos 

português>inglês>francês e português>inglês>espanhol. 

Conforme pôde ser verificado neste trabalho, o aprendiz de francês tende a iniciar os 

estudos em inglês durante a infância ou na adolescência. Isso faz com que o ensino de fl3 em 

indivíduos bilíngues seja menos complexo e a aprendizagem seja mais rápida e mais 

complexa (cf. THOMAS, 1988). A aprendizagem tenderia a ser mais complexa e dinâmica, 

visto que as estratégias cognitivas de aprendizagem de idiomas aumentam proporcionalmente 

à quantidade de línguas aprendidas (cf. KRASHEN, 1982). O aprendiz lançará mão de toda 

sua “bagagem linguística” ao aprender a língua estrangeira subsequente. Essa estratégia psico-

cognitiva de aprendizagem evidencia a importância não negligenciável no processo de 

ensino/aprendizagem das línguas sequenciais que estão constantemente em contato nos 

aprendizes e, por conseguinte em sala de aula de fl3.  

O aprendiz de fl3, sobretudo em fase inicial de aprendizagem, produz textos 

hibridizados. Esses escritos, que ainda não são integralmente em francês e nem mesmo na 

língua anteriormente aprendida/adquirida
3
, não podem ser vistos pura e simplesmente como 

“erros” pelo professor, mas também como elementos constituintes de um processo natural de 

aprendizagem. O erro e o lapso, inerentes ao processo de aprendizagem de língua estrangeira, 

podem provocar interferências positivas ou negativas, segundo Krashen (1982). Quando o 

aprendiz se apoia numa língua préviamente aprendida para se comunicar e não há erro, ou 

seja, ruído na comunicação, houve aí interferência positiva; quando o erro provoca 

incompreenção, ocorre a interferência negativa (cf. SELINKER, 1972). A interlíngua é 

justamente essa língua hibridizada e transitória inerente ao processo cursivo de aprendizagem 

pelo qual passa todo aprendiz de línguas estrangeiras. Trata-se de uma língua intermediária 

que tende a desaparecer na medida em que o aluno progride com o tempo de aprendizagem. 

Esse estágio temporário interlingual hibridizado faz parte do cursus natural de aprendizagem 

de línguas estrangeiras e não deveria ser negligenciado pelo professor, sobretudo ao momento 

corretivo.  

                                                             
3
 A diferença entre aquisição e aprendizagem será explicada mais adiante no item 2.1.4, o qual se dedica à Teoria 

de Krashen. 
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 As influências interlinguísticas se dão por diversos fatores. Destacamos não todas, 

mas alguns dentre as quais são de grande importância para os teóricos de análise de erros 

(AE): a) a estratégia comunicativa – a estratégia comunicativa do aprendiz é o arcabouço dos 

fenômenos influenciativos interlinguais. Esses fenômenos subjazem o intuito do indivíduo 

que quer atingir seu objetivo comunicativo;  b) a tipologia da língua - quanto mais a língua 

alvo se assemelhar a  língua anteriormente aprendida (LAA), haveria maior probabilidade de 

ocorrer interinfluências linguísticas. Esse fator poderia determinar a escolha, consciente ou 

inconscientemente, de uma língua anteriormente aprendida (LAA) como origem das 

interinfluências (cf. CENOZ 2000); c) a frequência e/ou recenticidade- quanto maior for a 

frequência de utilização de uma LAA num menor espaço de tempo relativo à mudança de uma 

língua para outra, maior será a influencia da LAA na aprendizagem da língua subsequente por 

questões de ativação da língua utilizada recentemente no cérebro. Quanto maior for a sua 

ativação, maior seria a  sua presença na língua subsequente. 

 Kellerman (1983) destacou o papel da tipologia como fator relevante nas influências 

interlinguais. As influências têm papel facilitador no que tange à aprendizagem de línguas 

estrangeiras. Para Krashen (1982), a semelhança linguística provoca o Cross-linguistic 

(interlíngua) e ajuda o aprendiz na produção textual, visto que na falta de conhecimento 

linguístico na língua alvo, o aprendiz busca estratégias de aprendizagem quando se apoia na 

LAA para produzir na língua alvo.   

Os estudos sobre aquisição de L3 ainda são recentes e não possuem a abrangência 

equivalente aos estudos sobre aquisição de língua primeira L1, nem mesmo de L2. Os estudos 

sobre aquisição de L3 não estariam ainda totalmente independentes. Eles ainda seguiriam 

parâmetros criados para compreensão da aprendizagem de línguas segunda L2. 

Progressivamente, os estudiosos criaram modelos teóricos que davam conta dos fenômenos 

sobre aquisição de L1, para então, dar início aos estudos sobre aquisição das línguas 

subsequentes. No entanto, os estudos aquisicionais em L3 continuaram, de certa maneira, 

fazendo parte do arcabouço teórico dos estudos de L2. Para Rodis Ellis, a terminologia L3 

corresponde a qualquer língua aprendida depois da L2. (RODIS ELLIS, 2003, p. 3 apud 

FERRARI, 2012). Ringbom (1987) foi um dos precursores ao estudar um grupo de 

finlandeses que falava sueco como L2 e inglês como L3, diferenciando a aprendizagem de L2 

da aprendizagem de L3. Ele observou que os finlandeses recorriam frequentemente à língua 

anteriormente aprendida, o sueco, para produzir em inglês L3. O autor percebeu que a língua 
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anteriormente aprendida tendia a influenciar sobremeneira a língua subsequente L3.No 

entanto, para este trabalho preferimos o ponto de vista de Ringbom, pos acreditamos que a 

aprendizagem de L2 e L3 possuem particularidades, as quais merecem diferenciamento em 

sua abordagem metodológica. 

No âmbito do ensino e aprendizagem de idiomas, o foco dos estudos em aquisição da 

linguagem, na maioria dos casos, tem se concentrado em pesquisas sobre aquisição da L1 e da 

L2 ou na maneira como as línguas interagem nos aprendizes monolíngues (influências da L1 

sobre L2). Há muitos questionamentos concernentes às influências da L1 na L2, porém, pouco 

ainda se sabe sobre as influências da L2 sobre a L3. Existe uma necessidade de pesquisas em 

línguas subsequentes, afim de que se aprimorem os estudos em L3 (cf. RINGBOM 1987). 

Após o desenvolvimento de alguns estudos que apontam as influências da LAA na língua 

subsequente, corroborando com o papel facilitador que uma imprime na aprendizagem da 

outra, viu-se então um ponto teórico de início dos estudos da aquisição da L3. Logo, ao 

analisar os principais achados no campo investigacional de aprendizagem de L3, a presente 

pesquisa sejustifica, pois ainda há grande necessidade em avanços nesta área de maneira a 

colaborar, acuradamente, com a complexidade que envolve do processo de ensino e 

aprendizagem de uma L3 num grupo de indivíduos. 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as influências interlinguísticas na 

comunicação escrita dos alunos de francês L3 num ambiente formal de aprendizagem, o qual 

se configura em três cursos distintos de línguas estrangeiras no Estado do Rio de Janeiro: 

Aliança Francesa de São Gonçalo, PROLEM UFF e IPEL PUC-Rio. A análise desses escritos, 

à luz das teorias aquisicionais de línguas subsequentes, figura como de grande importância a 

fim de melhor compreender os tipos e as características dos erros cometidos por esses. A 

análise se concentrará nos tipos de interinfluências linguísticas na comunicação escrita dos 

aprendizes de francês L3 num ambiente formal de aprendizagem, bem como seus fatores de 

influência. As LAAs dos aprendizes figuram como aquelas que, inexoravelmente, exercem 

em maior ou menor grau, influências significativas na produção escrita em francês L3. Essas 

interinfluências se mostraram como fator hibridizante dos textos produzidos pelos aprendizes 

de fl3.   

Analisar-se-á as implicações psico-cognitivas de estratégias de aprendizagem do aluno 

bilíngue em sala de aula de francês L3. Não serão negligenciados os novos desafios ao 

professor quanto à metodologia de ensino neste novo ambiente polissêmico de ensino, 
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partindo do pressuposto de que o repertório linguístico do aprendiz de francês L3 corrobora 

como algo facilitador no processo de ensino/aprendizagem de fl3. 

A presente pesquisa se mostra pertinente devido à escassez literária na área de 

ensino/aprendizagem de fl3, bem como pela exígua compreensão dos fenômenos 

interinfluenciativos concernentes a todo esse pocesso. Outro fator preponderante para o 

interesse investigacional nessa área aquisicional, seria corroborado pela diferença no processo 

de aprendizagem de língua estrangeira entre indivíduos bilíngues e monolíngues.  

Este trabalho se insere na Linha de Pesquisa 3: história, política e contato linguístico 

do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal 

Fluminense, visto que o processo de aquisição de francês L3 está intrinsecamente ligado à 

questões relativas ao bilinguismo, à aquisição e ao contato de línguas.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Os erros sempre foram motivos de preocupação por parte dos professores. Estes 

possuíam uma visão negativa, sobretudo sob o ponto de vista comportamentalista, que marcou 

seu início com a publicação do livro Verbal Behavior (Comportamento Verbal) de Skinner de 

1957. Nessa corrente teórica, os erros eram algo danoso à aprendizagem e teriam de ser 

erradicados para que não se formassem “maus hábitos”. A tendência à correção de erros era 

grande nos idos de 1960 com a metodologia audiolingual. Na época, essa abordagem foi 

muito criticada por Chomsky, pois negligenciava o aspecto criativo do ser humano, 

equiparando-o aos animais. 

Em 1971 Lerry Selinker preconisa uma abordagem diferente com relação aos erros. 

Ele notou que os erros eram estratégias comunicativas e tendiam a desaparecer. Segundo o 

autor, os erros se dividiam em transferência positiva e transferência negativa. Nessa mesma 

década, Stephen Krashen e Tracy D. Terrel, idealizaram a abordagem natural.  Krashen criou 

a Second Language Acquisition (Teoria de Aquisição de Segunda Língua) ou Teoria de 

Krashen. Segundo essa perspectiva o aluno aprende a língua de forma natural seguindo 

determinada ordem. O aprendiz é exposto à língua (input) que são excertos de linguagem e 

que devem sempre estar em um nível acima da compreensão do aprendiz.  

Logo, a percepção do erro na aprendizagem de línguas estrangeiras mudou com o 

advento dessas teorias. O erro, na metodologia de ensino, pode ser visto de duas formas pelo 

professor a depender da escola a qual ele pertence. A presença do erro pode ser um indício de 

“deformidade da técnica do ensino” ou “algo natural, pois a língua é utilizada por seres 

imperfeitos”. (cf. CORDER, 1967). Vale ressaltar que existem dois tipos de erros: erro de 

desempenho (falha ou lapso) e erro de competência (erro). O primeiro ocorre devido à 

inatenção, ao esquecimento, ao nervosismo, ao estresse, ao cansaço e à distração 

momentâneos do aluno ao momento da produção, seja ela oral ou escrita. O aprendiz conhece 

a regra, porém não a aplica por conta de perturbações externas. O segundo consiste em erros 

incorrigíveis pelo aprendiz, pois ele desconhece totalmente a regra. O erro é cometido não por 

uma inaptidão, mas sim pela ignorância momentânea da regra. Contrariamente à falha ou ao 

lapso, é possível prever o erro através da análise de erros (AE) se ele for sistemático. Ele pode 
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advir da L1 ou de alguma LAA por base em estratégias cognitivas de apoio. (cf. RABADI & 

ODEH, 2010). 

Segundo Rabadi e Odeh (2010), autores que estudaram as interferências linguísticas 

do árabe e do inglês na aprendizagem de fl3 em estudantes arabófonos da Universidade do 

Barém e da Jordânia, as interferências são inerentes ao processo de aprendizagem:  

 

O processo de aprendizagem de uma língua estrangeira se forja um lugar nas 

periferias de uma aquisição anterior de uma língua materna e eventualmente da 

aprendizagem prévia de uma língua estrangeira. Isso induz a um fenômeno 

comumente chamado de transferência positiva e transferência negativa. 

(RABADI & ODEH: 2010:165. tradução minha
4
). 

 

Segundo os autores, os métodos atuais de ensino de fle (exceto os métodos áudio-orais 

e situacionais), consideram o erro como algo natural e inerente à aprendizagem de línguas. 

Quando o aprendiz possui alguma atividade cognitiva a cumprir, verificando as hipóteses para 

a comunicação na estrutura da língua alvo, ele cometerá indubitavelmente algum tipo de erro: 

 

Si o aprendiz de uma língua estrangeira tiver uma atividade cognitiva a fazer e a 

verificar as hipóteses sobre as estruturas da língua alvo, o aprendiz cometerá 

obrigatoriamente erros. 

(PERDUE C., 1980 apud RABADI & ODEH: 2010:165, tradução minha
5
). 

 

As estratégias de apoio (EA) numa LAA não é característica estrita dos alunos 

bilíngues. Elas também são utilizadas por indivíduos que estão aprendendo sua primeira 

língua estrangeira (L2). No entanto, elas são mais complexas em indivíduos bilíngues por 

conta de já terem formado uma estratégia de aprendizagem de língua estangeira. Ela é 

utilizada para a aprendizagem da língua subsequente. Então, ao opormos o monolíngue 

aprendendo uma L2 e um bilíngue aprendendo uma L3, nota-se que o aprendiz bilíngue leva 

vantagem nas execuções das tarefas. (cf. THOMAS, 1988). O grupo de indivíduos 

                                                             
4
 Original : Le processus d’apprentissage d’une langue étrangère se forge une place aux périphéries d’une 

acquisition antérieure de la langue maternelle et éventuellement d’un apprentissage préalable d’une ou des 

langues étrangères 
5
 Si l’apprentissage d’une langue étrangère est une activité cognitive à faire et à vérifier des hypothèses sur des 

structures de la langue cible, l’apprenant feraobligatoirement des erreurs. 
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selecionado para este trabalho é bilíngue, possuindo, em sua grande maioria, o inglês como 

L2. O fato de possuir aprendizes bilíngues em sala de aula consiste em algo facilitador para o 

ensino de fl3, visto que o enforco do professor tenderia a ser menor ao explicar algo. O 

aprendiz consegueria cumprir as tarefas, sejam elas linguísticas ou não, com maior rapidez. 

As influências das LAAs corroboram para um papel facilitador no processo de 

aprendizagem da língua subsequente, diminuindo os esforços em ambos os lados, tanto do 

professor quanto do aprendiz. (HAMMARBERG, 2001 apud FERRARI, 2010). As 

explicações metalinguísticas num ambiente formal de aprendizagem, as traduções diretas, as 

expressões corporais e as mímicas tenderiam a diminuir proporcionalmente em sala de aula 

quando os alunos são bilíngues. Sua bagagem acumulada do conhecimento enciclopédico e as 

estratégias de aprendizagem de línguas estrangeiras anteriormente aprendidas são um dos 

fatores fundamentais nesse processo. 

No capítulo seguinte serão apresentadas algumas teorias de aquisição de línguas 

segunda (L2) que contribuíram, a partir de pontos de vista diferentes, ora convergindo, ora 

divergindo, para melhor compreensão dos fenômenos. 

 

2.1 Teorias de aquisicão de L2  

 

Quando os alunos aprendem uma L2, eles têm frequentemente um ponto de partida 

ou uma etapa inicial: a gramática da sua L1. A fim de atingir seu objetivo, eles 

tendem a transferir as regras da sua L1 para a língua alvo. Entretanto, isso não 

significa que os erros cometidos pelos aprendizes de L2 ou L3 resultam somente na 

transferência da L1. 

                                       (NAMUKWAYA, 2014, p.210) 

 

Não se pretende aqui fazer todo o panorama histórico das teorias de aquisição de L2, mas 

expor aquelas que seriam de maior relevância quando da  explicação dos fenômenos 

linguísticos relacionados à aquisição de L2 e ao erro para este trabalho. 

 Começaremos expondo as teorias de aquisição de L2 tendo como ponto de partida a 

década de 1950, pois seria  a partir desta que a teorização sobre o transferência se associaria 

com a hipótese da Analise Contrastiva, possuindo  papel importante na aprendizagem de 
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línguas. (cf. NEWMARK, 1988). O fenômeno da transferência foi tratado pioneiramente por 

Uriel Weinreinch em 1953 com a publicação do livro Languages in Contact. Entretanto, esse 

pioneirismo é dividido, na opinião de alguns teóricos, pois Robert Lado teria publicado um 

estudo em 1957 intitulado Linguistics Across Cultures. ( cf. ODILIN, 2003 apud BRITO, 

2007). A partir dessas duas publicações que mudaram o paradíma com relação à  visão 

behaviorista do erro na aquisição de línguas,  surgiram outras teorias, ora divergindo ora 

convergindo em alguns pontos, objetivando elucidar questões ainda opacas. 

Sob a perspectiva  behaviorista, o erro não era bem visto e deveria ser excluído por meio 

da Análise Contrastiva. Essa análise tinha a intenção de prever os erros dos aprendizes para 

que eles não mais fossem cometidos. Essa visão foi duramente criticada por Chomky, pois o 

contraste linguístico não explicaria a parte criativa da língua. Mais tarde, os teóricos 

cognitivistas de base inatista, como Krashen, começaram a levar em consideração fatores 

externos como inatenção, estresse, motivação como fatores influenciativos na aprendizagem 

de línguas. Segundo o autor, o aluno utiliza sua língua anteriomente aprendida como 

estratégia de aprendizagem para produzir na língua alvo.  

Explicitaremos aqui algumas teorias de aquisição de linguagem, tentando seguir sua 

cronologia na linha temporal, sabendo que, o surgimento de uma teoria não significa o 

apagamento da anterior mas sim outro ponto de vista, convergente ou divergente, que pode 

ser levado em conta na compreenção dos fenômenos empíricos e não empíricos da aquisição 

de uma língua. 

Até o fim dos anos 60 se pensava que as dificuldades encontradas por aprendizes de L2 

eram provenientes de sua língua materna LM
6
, ou seja, havendo diferença entre L1 e a L2, a 

L1 interferiria na L2. Esse processo recebeu o nome de transferência linguística que, a partir 

dos anos 1970, os estudos de interlíngua adotaram uma perspectiva psicolinguística. Aspectos 

psicológicos abrangentes começaram a ser levados em conta ao momento da aprendizagem, 

como por exemplo, a recorrência à L1 quando seus recursos da L2 não lhe possibilita levar 

adiante seus propósitos comunicativos, segundo Newmark (1968). A partir dessa posição, os 

dados empíricos mostravam que nem todos os “erros” produzidos na aprendizagem eram 

resultados da influencia negativa da LM no aprendiz. Assim, outros fatores como falsas 

generalizações, hipercorreção ou aplicação incorreta de regras, transformaram-se em 

                                                             
6
 Segundo Saville-Troika (2006), a língua materna (também chamada de L1) trata-se da primeira língua 

adquirida pela criança antes dos três anos de idade. 
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processos subjacentes ao desenvolvimento da interlíngua, que se manifestam no processo 

criativo e produtivo do aprendiz.  

 Essa nova abordagem sobre a questão do “erro” do aprendiz corrobora para melhor 

compreensão do processo de aprendizagem de língua estrangeira. Muito do que antes eram 

“erros” e deveriam ser evitados, agora são influências interlinguísticas intrínsecas ao cursus 

do processo de aprendizagem. 

O foco dos estudos em aquisição da linguagem, na maioria dos casos, concentrou-se em 

pesquisas sobre aquisição da L1 e da L2 ou na maneira como as línguas interagem nos 

aprendizes monolíngues e pouco se tem falado a respeito dos indivíduos bilíngues. A seguir, 

veremos de maneira mais acurada como o behaviorismo tratava a questão do erro. 

 

2.1.1 A perspectiva behaviorista (comportamentalista) 

 

B. F. Skinner popularizou o behaviorismo ou comportamentalismo com a publicação 

de sua obra Verbal Behavior em 1957. Essa teoria postulava que o aprendizado se dava por 

meio da tríade comportamental estímulo-resposta-reforço ao afirmar que “em todo 

comportamento verbal há três eventos importantes a serem considerados: um estímulo, uma 

resposta e um reforço”. Seus experimentos eram feitos observando o comportamento de 

animais, estendendo, assim, seus resultados aos seres humanos. Segundo Ardila (2007, p.196) 

o estudo de Skinner postula que o comportamento verbal “é um problema empírico e os sons 

linguísticos são emitidos e reforçados como qualquer outro comportamento”. 

Havia a ideia de que as crianças eram meramente imitadoras da língua produzida pelos 

adultos com os quais conviviam. Na tentativa de falar a língua, as crianças recebiam o reforço 

positivo ou negativo dependendo de cada contexto situacional para manter ou eliminar um 

comportamento até que formassem seus hábitos de uso correto da língua, ou seja, o ambiente 

era um meio de encorajamento à imitação de sons e padrões linguísticos aos quais as crianças 

eram expostas. O reforço positivo tende a manter um comportamento por meio de um 

estímulo ou de uma “recompensa”. O reforço negativo tende a eliminar o comportamento 

através da retirada de estímulo aversivo ou que cause algum desprazer. O comportamento 

verbal seria definido pela quantidade e qualidade da língua ouvida pela criança e o tipo de 
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feedback (positivo ou negativo) recebido. Em suma, para o behaviorismo, o processo de 

aquisição da linguagem se dava na imitação e na prática: a repetição é feita “palavra por 

palavra” reproduzindo todo o discurso ou apenas pequenos trechos dele e a prática, por seu 

turno, seria a repetição da forma, como afirma Lightbown & Spada (1993, p.10). 

A criação de hábitos, recorrência de estimulo, resposta e reforço (feedback), levaria a 

formação de qualquer habilidade e, essa teoria veio embasar a método audiolingual no qual 

buscava o condicionamento do falante através de escuta e repetição de diálogos, visto que 

para aprender uma língua forcosamente incorrerá situações de perguntas e respostas. Ao 

saudar alguém na língua estrangeira o feedback positivo consiste na compreensão da saudação 

e/ou na resposta àquele quem saudou, afirmam Mitchell & Miles (2004). 

Sob a perspectiva do ensino de línguas estrangeiras, o estudo de Skinner afirma que a 

prática levaria à perfeição, ou seja, a repetição e a imitação de diálogos ou frases soltas fora 

de contexto em sala de aula contribuem para o aprendizado na língua estrangeira ou formação 

de hábitos na língua estrangeira.  O segundo ponto consiste no direcionamento dos 

professores dos aspectos divergentes das línguas L1 e L2 para que os alunos evitassem 

cometer erros. Essa técnica chamada de Análise Contrastiva consistia na comparação de duas 

línguas a fim de verificar as estruturas consideradas difíceis, ou aquelas que apresentavam 

pontos divergentes. Se compararmos a língua portuguesa com a inglesa, veremos divergências 

quanto à utilização de verbos para dizer a mesma coisa: “Eu tenho vinte anos” ou “Eu estou 

com vinte anos” e I’m twenty years old. Seria necessário, segundo essa perspectiva, chamar a 

atenção para a seleção do verbo ao momento de informar a idade, pois em português os 

verbos podem divergir comparadamente ao inglês. O mesmo ocorre se compararmos a língua 

portuguesa com a francesa, visto que no Brasil se recorre indiferentemente aos verbos “ter” e 

“estar” para informar a idade, (conforme nos exemplos acima). No francês é o verbo avoir 

(ter) que informa a idade.  Nas frases “Eu tenho 20 anos” e/ou “Eu estou com vinte anos” em 

francês “J’ai vingt ans”. 

A publicação das teorias de Skinner nos idos de 1950, afirmou que o indivíduo nasce 

aparentemente sem conhecimentos e que tudo o que aprende o faz por meio de uma exposição 

direta ao que existe ao seu redor. Eles consideram que a LM consiste em variadas 

informações já concretizadas pelo processo e que constitui uma cadeia de hábitos 

comportamentais previamente estabelecidos. Essa teoria foi a base de estudos nos quais se 

observam e analisam os “erros” que os aprendizes de L2 cometem. No entanto, Chomsky 
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contrapõe-se a essa afirmação, visto que nem todos os “erros” se podem explicar por meio de 

Análise Contrastiva (AC). Para ele, alguns erros parecem “se formar” dentro do mesmo 

indivíduo. Desse modo, Chomsky cria um dispositivo para aprender línguas, uma espécie de 

estrutura mental que funciona independentemente do que observa o indivíduo e que, compõe-

se de uma rede de regras sintáticas que só necessitam entrar em contato com a comunicação 

direta para que se ative. Essa é a perspectiva abordada pelo Gerativismo, a qual a língua 

materna possui um papel de processamento da L2 e na formulação de regras para preencher os 

vazios do novo código. Tal formulação de regras seria um processo dinâmico, no qual a LM 

teria um papel fundamental, pois são suas propriedades que proporcionam ao aprendiz certa 

capacidade de processar o novo código linguístico.  

 

2.1.2 A perspectiva inatista 

 

De acordo com essa perspectiva, o ser humano é biologicamente preparado para falar, 

ou seja, existe uma faculdade inata chamada de Gramática Universal (doravante GU) que 

permite às crianças aprenderem línguas. Todo homem nasce com a GU e sem a qual não seria 

capaz de aprender sua língua materna rapidamente. Ao ser exposta à fala do adulto truncada e 

desordenada (input), a criança não cria meras repetições da fala do adulto, como vimos sob a 

ótica behaviorista, mas discursos criativos nunca antes ouvidos. O L.A.D (Language 

Aquisition Device) funciona como um dispositivo computacional possibilitando aquisição de 

línguas. O conhecimento linguístico adquirido pela criança subdivide-se em interpretação da 

fala do adulto e em sua produção. A primeira remete ao conceito de competência e a segunda 

de desempenho. 

No que tange à aquisição da L2, a abordagem inatista foca, sobretudo na gramática, no 

aspecto linguístico-sintagmal. Sob esse ponto de vista, o aprendiz de L2, de nível avançado, 

poderia se expressar semelhantemente a um falante nativo. Entretanto, esse julgamento, 

segundo Lightbown & Spada (1993), é feito a partir do conhecimento puramente gramatical 

da língua, concentrando-se no que o aluno sabe sobre a língua (formação sintagmática) e não 

na sua capacidade de fazer uso dela. As pesquisas sobre aquisição de abordagem inatista 

postulam que a GU é “modular”, ou seja, ela está armazenada em um módulo na mente 

separado de outros aspectos cognitivos. Não há uma preocupação em saber como se dá o 
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aprendizado e sim em isolar o dispositivo aquisicional em um módulo separado no cérebro. A 

natureza do conhecimento linguístico quando processado por meios cognitivos não são 

levados em conta nessa perspectiva baseada nos estudos de Chomsky. 

Quanto à aquisição de L2, a teoria inatista foi rechaçada por Krashen (1982) ao 

afirmar que o dispositivo de aquisição de língua (Language Acquisition Device) “se atrofia 

após a puberdade”. Verificou-se com a publicação da Teoria do Período Crítico (Critical 

Period) que não haveria diferenças qualitativas entre crianças e adultos aprendendo uma 

língua estrangeira, salvo com relação à pronuncia, pois aí, segundo o autor, as crianças 

normalmente se sobressaem frente aos adultos.  

A perspectiva inatista fundamentou a hipótese do Período Crítico proposta por Wilder 

Penfield e Lamar Roberts 1959, com a publicação de um artigo chamado Sprach and Brain 

Mechanism. Essa teoria se popularizou em 1967 com a proposta de lateralização do cérebro 

no período da puberdade apresentada por Eric Lennenberg. Essa lateralização seria o 

dispositivo responsável por finalizar o período de possibilidades de aquisição de linguagem. 

De com a hipótese do Período Crítico, a aquisição de L2 nos adultos seria 

qualitativamente diferente da aquisição de L1, pois o indivíduo é biologicamente programado 

para adquirir uma língua antes da puberdade. Adolescentes e adultos não seriam mais capazes 

de recorrer às capacidades inatas de aquisição de língua.  

Outra perspectiva dessa teoria afirma que a aquisição de L1 na infância e a aquisição 

de L2 na idade adulta envolvem processos semelhantes, pois tanto crianças adquirindo L1 

quanto adultos adquirindo L2 produzem sentenças que não seriam produzidas por falantes 

adultos de L1 e por falantes nativos de L2 (Ex: I no bringed the book “Eu não trazi o livro”). 

Os desvios encontrados na produção inicial de L1 e L2 são “uma estratégia empregada 

tanto por crianças adquirindo sua língua materna como por falantes adultos aprendendo uma 

segunda língua”. Essa perspectiva é compartilhada por Cooper, 1970; Corder; Taylor, 1974, 

Segundo Krashen (1982), existe uma pequena diferença entre crianças e adultos 

quanto ao aspecto no desempenho fonológico. “A L1 tem uma significativa influência na L2, 

particularmente para os adultos e isto pode ser visto na pronúncia do aprendiz”. As crianças 

tendem a ter uma pronúncia mais próxima de um falante nativo se comparadas a um adulto, 

porém “a comunicação não é seriamente afetada por um sotaque”. 
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 Portanto, segundo essa teoria, a idade do adulto é um dos fatores que influenciam as 

maneiras como se aprende uma segunda língua. Porém, fatores individuais como motivação, 

baixo nível de estresse e engajamento também são fatores determinantes para o sucesso na 

aprendizagem. Tais fatores externos tiveram importância nas explicações de fenômenos 

linguísticos por teóricos cognitivistas de base inatista. Acreditamos que poderia haver alguma 

vantagem das crianças com relação aos adultos no que se refere à aprendizagem de línguas, 

no entanto, temos de levar em conta aspectos individuais dos adultos como conhecimento de 

mundo, motivação, grau de instrução entre outros, como fatores que poderiam “rivalizar” com 

a suposta facilidade inata de aprendizagem das crianças. 

 

2.1.3 A perspectiva cognitivista 

 

Surgidas na década de 1970, as teorias cognitivistas abrangem áreas interdisciplinares 

que compreendem a Filosofia, a Psicologia, a Linguística, as Teoria dos sistemas e a Ciência 

da Computação. Elas compreendem não somente aspectos linguísticos, mas também todos os 

aspectos mentais. O aspecto cognitivo, antes ignorado pela perspectiva behaviorista de 

Skinner, ganha importância relevante no processo de aquisição de linguagem sob a luz 

cognitivista e, com interesse na relação entre linguagem e mente, ignoram a perspectiva 

inatista de explicar propriedades estruturais internas da língua. Segundo Ellis (1997), o 

cognitivismo analisa as estruturais da língua e seus princípios mecânicos cognitivos não 

específicos da língua, contrariamente ao que Chomsky afirmava, visto que, para ele, existiria 

um módulo sintático de aprendizagem, o qual era submetido a princípios e parâmetros 

específicos, sendo alocado na mente separadamente de outros processos mentais cognitivos. 

Os teóricos cognitivistas percebem a mente humana como um grande computador. 

Sob esta teoria, a mente sofre investigação através de teorias computacionais. Segundo 

Sarle (1990, p.95), a mente é considerada um computador capaz de processar as 

representações do mundo e o significado linguístico é frequentemente associado a padrões 

mentais. De acordo com este teórico, cérebro e computador se assemelham quanto ao seu 

funcionamento: assim como o homem é capaz de criar computadores com regras de 

funcionamento ao processarem informações específicas, a mente humana também agiria da 

mesma forma ao obedecer a regras mentais quando raciocina. Suas fontes são estritamente 
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empíricas, ou seja, seria preciso a observação de padrões linguísticos em contextos 

situacionais diferentes para que se podesse criar regras de processamento mentais.  

Stephen Krashen, teórico cognitivista, considera em sua abordagem aquisicional os 

contextos situacionais de cunho emocional, psicológico e cognitivo. Percebe-se que sua visão 

com relação à aquisição não seria puramente pragmática, como o funcionamento de um 

computador que responde a estímulos sem emoção. Suas ideias serão mais bem explicitadas 

no capítulo seguinte. 

 

2.1.4 A teoria de Krashen 

 

Stephen Krashen aponta cinco aspectos principais quanto ao processo de 

aprendizagem: a) diferenciação entre aquisição e aprendizagem; b) a hipótese da ordem 

natural; c) a hipótese do monitor; d) a hipótese do input; e) a hipótese do filtro afetivo. 

a) A diferenciação entre aquisição e aprendizagem: a distinção entre o processo de 

aquisição e aprendizagem é uma das hipóteses elaborada pelo autor objetivando separar dois 

processos diferentes de habilidade linguística no aprendizado de segunda língua: 

 

A distinção entre aquisição/aprendizagem é talvez a mais fundamental de todas as 

hipóteses para ser apresentada aqui. Ela afirma que os adultos têm duas formas 

distintas e independentes de desenvolver competências em segunda língua. A 

primeira forma é a aquisição da linguagem, um processo semelhante, senão idêntico, 

ao modo como as crianças desenvolvem suas abilidades na primeira língua. A 

aquisição da linguagem é um processo subconsciente.  

(KRASHEN, STEPHEN, 1982, P.13) 

 

Krashen afirma que aquisição de L2 é um processo semelhante à maneira pela qual as 

crianças desenvolvem habilidades em L1. Como o indivíduo não está ciente da internalização 

das regras gramaticais no desenvolvimento de suas habilidades comunicativas, a correção de 

erros é feita por assonância intuitiva, ou seja, a intuição do falante determinaria aquilo que 

“soa bem” aos ouvidos, criando assim, parâmetros autocorretivos. Quanto ao processo de 

aprendizagem, Krashen diz que: 
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A segunda maneira de desenvolver a competência numa segunda língua é através da 

aprendizagem de língua. Nós usaremos o termo aprender a partir de agora para se 

referir ao conhecimento consciente de uma segunda língua. Conhecendo as regras, 

estando ciente delas e sendo capaz de falar sobre elas. Em termos não técnico, a 

aprendizagem é conhecer uma língua, conhecida pela maioria das pessoas como 

gramática ou regras.  

(Ibdem, 1982, p.14. Tradução minha
7
) 

 

Quanto à aprendizagem “consciente” da L2, Krashen diz que se trata do conhecimento 

metalinguístico da língua, ou seja, o conhecimento das regras gramaticais, estando 

intrinsecamente ligado à maturação cognitiva do indivíduo, não garantindo habilidade 

comunicativa. 

Diferenciar os processos de aquisição e aprendizagem de L2 torna-se imperativo para 

uma melhor compreensão quando da utilização de ambos os termos. Alguns autores como 

Ellis (1987) e Gass (1989) utilizam os dois termos indiferentemente. Porém, Krashen (1981) e 

Mclaughlin (1978) afirmam que aquisição e aprendizagem pertencem a processos diferentes. 

Segundo Mclaughlin, a aquisição é um processo inconsciente e automático, o qual não há 

preocupação com relação à maneira como se comunica e sim com o que se comunica. Uma 

situação de imersão na língua alvo, situação na qual o indivíduo está no ambiente onde se fala 

a língua alvo, configuraria um ambiente de aquisição, pois o indivíduo estaria numa situação 

natural da vida real e em constante interação com os habitantes. A aprendizagem 

seconfiguraria como um processo consciente de interação linguística em ambiente formal 

aloglota, como a sala de aula de um curso de idiomas no Brasil, por exemplo. Há, portanto, 

metalinguagem, ensino de regras gramaticais e evidentemente aplicações de provas ou testes 

escritos e orais. 

Stephen Krashen (1982) prefere utilizar os termos formal e natural para distinguir 

respectivamente os termos aprendizagem e aquisição. Segundo ele, a aquisição de L1 e L2 são 

processos semelhantes: “os falantes não estão preocupados com a forma de suas sentenças, 

mas sim com as mensagens que estão exprimindo e entendendo”. Krashen afirma que “os 

falantes não precisam ter um conhecimento consciente das regras gramaticais de L2, pois 

podem se autocorrigir baseando-se na sua intuição pela gramaticalidade”. 

                                                             
7
 The second way to develop competence in a second language is through language learning. We use the term 

learning from now to refer to the conscious knowledge of a second language. Knowing the rules, being aware of 

them and being able to talk about them. In non-technical terms, the learning is to learn a language, known by 

most people as grammar or rules. 
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b) A hipótese da ordem natural: segundo o autor, existe uma ordem natural quanto à 

aquisição das regras de L1 e L2 na qual algumas estruturas são adquiridas antes e outras 

depois, visto que um indivíduo aprendiz de L2 aprenderia a língua numa ordem 

diferentemente de um falante nativo da mesma língua: “a ordem de aquisição de segunda 

língua não é a mesma da ordem de aquisição da primeira língua, no entanto, existem algumas 

semelhanças” (Krashen, 1982, p.16). Por exemplo, as formas de “presente contínuo” (He is 

playing football) e o “s” marcador de plural (two pencils) geralmente são os primeiros 

morfemas adquiridos por crianças falantes de inglês como primeira língua. No entanto, o “s” 

marcador verbal de terceira pessoa (He lives in Atlanta) e o “s” possessivo  (mother’s 

Paul) seriam adquiridos depois. 

c) A hipótese do monitor: essa hipótese pressupõe que o monitor -uso consciente das 

regras de uma língua- seria uma espécie de “autocorretor” linguístico e faria parte do processo 

de aprendizagem e não de aquisição, visto que esta inicia nossas declarações em segunda 

língua sendo responsável pela nossa fluência. A aprendizagem tem apenas uma função – “é 

como um monitor ou editor” (Krashen 1982). Para que o monitor funcione, seria necessário 

que três condições fossem cumpridas: 

1. Tempo: Em uma conversação normal não há tempo para se pensar em regras 

gramaticais para a aplicação do monitor. Se ele entrasse em prática, a conversação seria 

demasiadamente hesitante. Entretanto, em testes gramaticais ou em produção escrita haveria 

tempo suficiente para poder aplicá-lo. 

2. Foco na forma: Consistiria em focar no “como dizer” e não em “o que dizer”. 

Para tal, precisaria conhecer as regras gramaticais da língua. 

3. Conhecimento de regra: o nome já se explica por si só. O monitor seria ativado 

somente se o aprendiz tivesse conhecimento gramatical da língua. Porem, Krashen afirma que 

“os alunos são expostos somente a uma parte da gramática e exigi-la em sua totalidade aos 

alunos seria algo impraticável”. 

O aluno monitor se divide, segundo o autor, em três categorias:  

1. Superativado (Over-users): são os alunos que se apegam à gramática no 

momento da expressão oral para se monitorarem e se sentem inseguros ao momento da 
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produção oral, pois estariam demasiadamente preocupados com o “como dizer” e não com o 

“o que dizer”. 

2. Ideal (Optimal): São os alunos que conseguem conjugar de forma eficiente 

aquisição e aprendizagem quando da produção oral. Eles usam as regras gramaticais de forma 

eficiente sem se bloquearem no momento em que estão falando. 

3. Subativado (Under-users): São alunos que fazem parte de outro extremo, pois 

não estão preocupados com o “como dizer” e sim com “o que dizer”. Geralmente são aqueles 

que não fixam as regras gramaticais a contento com o intuito de se monitorarem e, não 

estando atentos às correções do professor, observam-se dois aspectos no processo de 

aprendizagem: aprendem algo e logo depois esquecem ou ignoram algo que lhe foi corrigido. 

Tal situação é muito complicada e de difícil resolução, pois o professor tem de lidar com 

aspectos inerentes ou particulares àquele indivíduo, os quais, muitas vezes, fogem a sua 

capacidade e/ou competência de atuação docente. Podem existir aspectos biológicos e/ou 

psicológicos que sempre acompanharam o indivíduo durante toda a sua vida escolar, 

dificultando assim a resolução de um problema complexo no processo de aprendizagem de 

línguas. 

d) a hipótese do input: segundo essa hipótese, também chamada de “a hipótese do 

insumo”, o input, ou seja, o discurso teria de ser sempre um pouco superior ao nível de 

conhecimento linguístico do indivíduo para que ele pudesse progredir na aprendizagem. Essa 

hipótese se refere à aquisição e não à  aprendizagem. A aquisição seria percebida como um 

escada com degraus onde o falante subiria degrau por degrau por meio do contato com os 

insumos que deveriam ser normalmente superiores aos dele. 

e) A Hipótese do filtro afetivo: o aspecto afetivo é de extrema importância quando da 

aquisição de línguas estrangeiras. Trata-se de processos internos que interferem no processo 

aquisicional. O estado emocional, o estresse, a proatividade em relação à língua alvo e a 

motivação em aprender figuram para Krashen como fatores que irão ajudar ou não na 

aprendizagem. 

Quanto mais baixo for o filtro afetivo do aprendiz mais facilidade ele terá na 

aprendizagem e quanto maior for o filtro afetivo, maior será a dificuldade na aprendizagem.   

Assim, aprendizes que tendem a falar menos, a participar menos, que estão nervosos ou 

estressados, receberão menos insumos do que aqueles com filtro afetivo baixo. 
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2.2 A noção de erro na aquisição de línguas estrangeiras 

 

Segundo Namukwaya, quando há dificuldade de comunicação ocorre a transferência 

negativa provocada pelo erro. “É preciso notar que as línguas são diferentes umas das outras 

na sua estrutura profunda. A transferência se torna negativa em casos de dificuldade de 

comunicação, seja oral ou escrita”. (NAMUKWAYA, 2014, p.210. Tradução minha
8
). 

O erro era antes visto como algo danoso ao processo de aprendizagem e deveria ser 

banido. No entanto, com o passar dos anos, a univocidade interpretativa concernente aos 

desvios linguísticos cedeu lugar com o surgimento de novas teorias de aquisição de línguas. 

Isso proporcionou certa abertura à concepções outras de algo que, outrora danoso, mas que de 

fato se mostra inerente ao processo de aprendizagem de línguas. 

Neste trabalho, as incorreções são percebidas da seguinte forma: a) o erro - pode ser 

uma transferência negativa ou interferência, ou seja, quando o aprendiz se apoia em alguma 

língua do seu repertório para produzir na subsequente não ocorrendo comunicação; ele pode 

ser também um erro interno ou intralingual: são erros cometidos pelos aprendizes cujo apoio 

se configura na própria língua alvo; b) falhas ou lapsos - são incorreções momentâneas do 

aluno ao momento da escrita, não significando o desconhecimento da regra, mas sim a sua 

não aplicação por fatores exógenos ou psicológicos de cunho emocional e/ou cognitivo como 

estresse, inatenção, desmotivação entre outros. 

O erro é um desvio decorrente da competência insuficiente ou inaptidão do aprendiz. 

Ele tende a ser sistemático, mas não autocorrigível. (cf. NAMUKWAYA, 2014 apud 

CORDER 1967). O erro só é um erro se o aprendiz não consegue se autocorrigir, caso 

contrário, ele é chamado de falha ou lapso error or mistake, segundo Krashen (1982). Logo, 

para identificar o erro, seria preciso contrastá-lo com uma língua, seja ela L1 ou língua 

subsequente (LS). Essa Análise Contrastiva (AC) de erros seria o processo pelo qual os erros 

se tornariam identificáveis na língua através de comparações, sejam elas intralinguais ou 

interlinguais. 

                                                             

8 -Il faut noter que les langues sont différentes les unes des autres dans leur structure profonde. Le transfert de 

l’une à l’autre est négatif dans certains cas et cause les difficultés en communication, soit orale soit écrite. 
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Concentrando-se ainda nesse assunto, veremos a utilisação da Análise Contrastiva 

como meio de identificação de erros por porte do professor. Ela será mais bem explicada no 

próximo capítulo, tendo em vista sua difusão a partir do comportamentalismo. 

 

2.2.1 A Análise Contrastiva na concepção de erro 

 

Com a Análise Contrastiva, o professor passou a comparar pares de línguas 

objetivando prever possíveis erros. Porém, nem todos os erros previstos pelo professor eram 

cometidos pelos aprendizes e nem todas as estruturas consideradas de difícil aprendizagem 

eram realmente difíceis para os alunos.  

Um dos grandes problemas da AC na perspectiva behaviorista consistia na não 

explicação de enunciados produzidos pelas crianças os quais elas jamais haviam ouvido. A 

criatividade linguística consistia em um ponto fraco desta teoria comportamental. A teoria 

behaviorista perdurou até o surgimento da perspectiva inatista publicada por Noam Chomsky. 

Segundo ele, o que se aprende não é um encadeamento de palavras, mas conjunto de regras 

com princípios e parâmetros. 

Apesar do ponto fraco do behaviorismo no qual consiste em não consiguir explicar o 

aspecto criativo da fala, a Análise Contrastiva foi exitosa em prever erros que eram 

recorrentes. Essa corrente teórica contribuiu para o aperfeiçoamento do aprendizado de 

línguas estrangeiras, apesar da sua visão negativista com relação ao erro. Essa visão negativa 

começa a sofrer certa mudança com o surgimento da Teoria da Interlíngua, que seria um 

sistema linguístico intermediário preconizado por Selinker (1971). Esse sistema hibridizado 

ganhou destaque ao lançar nova visão com relação ao erro dos aprendizes. A transferência 

linguística, aqui percebida como estratégia comunicativa da língua que se produz de forma 

consciente ou inconsciente pelo falante, era antes na visão behaviorista considerada erro que 

deveria ser eliminado. O erro existia, mas estava posto de fora do processo de aprendizagem. 

Esse assunto será tratado do capítulo seguinte.  

.  
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2.2.2 A interlíngua na mudança de paradigma do erro 

 

 

A noção de interlíngua trouxe um novo paradígma com relação ao erro quando este 

começa a ser percebido não apenas como incorreções que deveriam ser extirpadas, mas como 

estratégias de aprendizagem para atingir objetivos comunicativos. 

O sistema linguístico intermediário possui perspectiva psicolinguística e Lerry Selinker 

(1971) é um dos seus maiores precursores. Corder (1971), numa abordagem sociolinguística, 

prefere o termo dialetos idiossincráticos e Nemser (1971) usa o termo sistemas aproximados 

numa abordagem linguística. Preferiu-se a utilização do termo utilizado por Selinker, pois este 

é o que mais se aproxima da abordagem do presente trabalho.  

Segundo Lerry Selinker, a interlíngua é um sistema linguístico próprio baseado na 

comunicação observável do aprendiz, tentando produzir a norma da língua alvo. Ela se 

subdivide em cinco aspectos: transferência da língua materna, erro induzido, estratégias de 

aprendizagem de L2, estratégias comunicativas de L2 e generalização da língua alvo. Ao 

analisar os discursos orais e escritos dos indivíduos, constatou-se que a interlíngua reflete 

padrões sistemáticos de erros e de estratégias comunicativas e que muitos desses erros tendem 

a desaparecer durante o processo de aprendizagem se o indivíduo receber um input adequado, 

pois se tratam de erros decorrentes de processos desenvolvementais de aprendizagem. A 

transferência se divide em duas modalidades: positiva, quando a influência da L1 ou da L2 a 

ajuda; e negativa ou interferência, quando a L1 ou L2 provoca “erros”. Essas influências, que 

fazem parte do processo de aprendizagem das línguas estrangeiras, mostram a capacidade que 

um indivíduo possui de se expressar em duas ou mais línguas. Esses fenômenos, que 

pertencem ao cursus natural de aprendizagem das línguas, interrelacionam e interagem no 

falante produzindo sistemas linguísticos híbridos.  

A interlíngua tenderia a ser mais complexa na medida em que o repertório linguítico do 

aprendiz aumenta, pois o indivíduo não negligenciaria sua estratégia em utilizar suas línguas 

para produzir na língua subsequente. Essa é uma das razões pelas quais a aprendizagem de L3 

seria mais complexa, visto que, quando se fala em aprendizagem de L3, subentende-se que se 

trata de aprendizagem de uma língua estrangeira em um indivíduo bilíngue. 
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2.3 Bilinguismo e aquisição de L3 

 

Obsevou-se claramente que, nos bilíngues aprendendo outra língua, a influência da 

L1 é mais importante e favorisa a um maoir número de transferência com relação a 

L2. Mas, as línguas que não a L1 podem também ser fontes de transferências 

linguísticas, sobretudo quando a L2 e a língua alvo são tipológicamente próximas. 

   (JASONE CENOZ, 1997. Tradução minha
9
) 

Existem variadas maneiras de definir o bilinguismo tais quais como as que serão 

apresentadas a seguir. Vale ressaltar que, para este trabalho, trataremos dos fenômenos de 

aquisição em fl3. Tal afirmação, como já dita anteriormente, pressupõe a bilingualidade do 

indivíduo aprendiz, visto que para aprender uma L3 o falante teria que, necessariamente, já 

possuir duas outras línguas: L1 + L2. Partimos do pressuposto de que o indivíduo bilíngue 

não possue um conhecimento equivalente nas duas línguas, nem as mesmas competências em 

cada língua. (cf. GROSJEAN, 2012). Segundo o autor, o bilinguismo não se decompõe em 

vários monolinguismos, sendo a competência do locutor global, heterogênea e evolutiva. A 

ideia de “bilíngue equivalente” se chocaria com os desnivelamentos naturais nas 

competências do repertório linguístico do indivíduo. 

Com a evolução das teorias aquisicionais em L1 e L2, verificou-se certa lacuna, por 

partes dos teóricos, quanto à necessidade de criação de outros modelos que dessem conta do 

processo aquisicional de L3, sobretudo nos aspectos qualitativo e quantitativo. Devido o 

modelo de aquisição de L2 diferir dos outros procesos aquisicionais em variados pontos, 

foram criados cinco modelos teóricos específicos para aquisição de línguas múltiplas: a) 

DMM- Dynamic Model of Multilingualism, b) Role Function Model, c) Faktorenmodell, d) 

Economical Model of Multilinguality, e) FLAM. Esses modelos serão assunto do próximo 

capítulo, figurando o modelo criado por William e Hammarberg chamado Rollen-Funktion 

Modell (Modelo de Funções e Papeis) o que mais se adequaria para este trabalho. Segundo 

esse modelo, existem quatro tipos de interferências linguísticas: a metalinguagem, a troca 

automática de código, a troca intencional do código linguístico e a interferência interlingual. 

(apud FERRARI, 2012). Segundo Hammarberg, quanto maior for o grau de proficiência na 

                                                             
9
 Il a été observé notamment que, chez les bilingues apprenant une autre langue, l’influence de la L1 est plus 

importante et entraîne un plus grand nombre de transferts que celle de la L2. Mais les langues autres que la L1 

peuvent aussi ête sources de transfert linguistique, surtout lorsque la L1 et la langue en voie d’acquisition sont 

typologiquement proches. 
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L2 maior será a probabilidade da L2 influenciar a L3. O alto nível de proficiência na língua 

anteriormente aprendida é fator preponderante no que se refere ao aspecto influenciativo 

interlinguístico. Entretanto, na mediada que o aprendiz se torna independente em L3, menor 

será a recorrência à L2 para produzir em L3. A frequência de utilização da L2 também é outro 

fator que colabora para essa influência. Se o indivíduo ativou sua L2 e logo em seguida tem 

de produzir em L3, a ativação do idioma anteriormente aprendido influenciará de maneira 

direta a L3. 

Segundo Cenoz, a aquisição de uma segunda língua L2 pode facilitar a aprendizagem 

de uma língua subsequente, sublinhando o efeito positivo do bilinguismo na 

aquisição/aprendizagem de uma L3. A definição de bilinguismo é complexa devido ao seu 

conceito polissêmico. Há muito, pensava-se que o bilinguismo consistia no domínio 

igualitário de dois idiomas, porém, na literatura atual, vê-se que não mais há univocidade nos 

escritos. Cenoz, que analisou a aquisição de uma L3 (sobretudo o inglês) no País Basco, notou 

que os indivíduos se seviam de uma língua indo-européia para produzir em inglês. Como o 

basco não é uma língua indo-européia, as interinfluências se concentraram no par L2-L3 

(espanhol / inglês). Os estudos apontaram que o bilinguismo não influenciaria negativamente, 

mas favoreceria a aprendizagem da L3 em alguns casos. Em seu estudo, os alunos que eram 

bilíngues obtiveram desempenho superior aos alunos monolíngues, corroborando com a ideia 

do papel facilitador da condição de aluno bilíngue na aprendizagem de uma L3. Seus estudos 

associaram o bilinguismo com uma melhor competência em L3. 

A complexidade que envolve o processo de aprendizagem linguística faz parte do 

ambiente de sala de aula. No entanto, se há complexidade na definição do conceito de 

bilinguismo, o processo de ensino tende a se simplificar para que se chegue ao objetivo 

linguístico proposto pelo professor. Já o processo de aprendizagem segue o caminho inverso, 

tornando-se mais complexo na medida em que o indivíduo adquire/aprende mais línguas. 

Apesar da condição de bilíngue facilitar o processo metodológico do professor, outros 

aspectos como o ambiente de aprendizagem, a motivação do aluno e outros aspectos 

psicológicos tendem a interferir no processo. 

Segundo Makey (1976), Bloomfield “considerava que o bilinguismo consistia em falar 

duas línguas como se fossem línguas maternas”. Haugen (apud Makey 1979) afirmava que era 

“a aptidão de produzir enunciados numa outra língua bem formados dotados de significação”. 

Outro conceito citado por Makey, seria o bilinguismo como “o conhecimento passivo da 
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língua escrita” ou “todo contato com os modelos na língua materna”. O conceito de 

bilinguismo é “relativo”, pois não há regras ou parâmetros unívocos que definam com 

precisão a condição do indivíduo bilíngue. 

O nascimento do bilinguismo se dá, segundo Makey, do contato de duas comunidades 

monoglotas distintas. Seria a alternância de utilização de duas ou mais línguas pelo mesmo 

indivíduo e que poderia ser categorizado em grau de bilinguismo. Makey questiona o conceito 

de bilíngue relativizando-o: 

 

O bilinguismo sendo um conceito relativo, seu estudo implica na noção de grau. Que 

conhecimento tem o indivíduo das línguas que ele utiliza: em outros termos, em que 

medida ele é bilíngue? Para que fim ele utiliza suas línguas? Qual o papel de suas 

línguas na estrutura global de seu comportamento? Ele passa frequentemente de uma 

língua para outra? Como e em quais condições acontecem essas passagens? Em que 

medida o bilíngue consegue manter suas duas línguas separadas?Em que medida ele 

as mistura?Como uma de suas línguas pode influenciar o emprego da outra? 

(MAKEY, 1979, p.372,373) 

 

O bilinguismo consiste numa espécie de estrutura comportamental na qual as práticas 

linguísticas se interrelacionam em variados graus, funções, alternâncias e interferências. 

Butler e Hakuta já o define como “um comportamento psicológico e sócio-cutural complexo e 

com aspectos multidimensionais” (cf. BUTLER e HAKUTA a apud FLEURY. 2008. P22). 

As diferenças individuais dos aprendizes, como o nível cognitivo do indivíduo, suas 

estratégias de aprendizagem, o ambiente, seu nível de engajamento ou motivação, as aptidões 

individuais, que facilitam a aprendizagem de determinadas línguas e dificultam a 

aprendizagem de outras, para citar alguns aspectos psicolinguísticos e ambientais, fazem parte 

desse vazio do qual as teorias tentam dar conta. Diversos são os fatores que se entrecruzam 

em cada modelo teórico e compreendemos que em nenhum deles teremos um modelo teórico 

completo de aquisição de linguagem. Sabemos que tal modelo não existe, mas modelos 

divergentes ou complementares que tentarão dar conta, a contento, dos desafios linguísticos. 

O conceito de bilíngue de Makey postula que o grau de bilinguismo é categorizado 

pela alternância de utilização de duas ou mais línguas pelo falante. A proficiência da língua 
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estrangeira aprendida é levada em conta apenas para graduar o bilíngue em níveis e não mais 

para categorizá-lo em bilíngue ou monolíngue. A condição de bilíngue altera grandemente o 

dia a dia em sala de aula, visto a complexidade dessa condição. Contudo, até se chegar ao 

conhecimento do grau de importância do bilinguismo no ensino/aprendizagem de uma língua 

subsequente, diversos estudos tentaram dar conta primeiramente dos processos aquisicionais 

das línguas materna e estrangeira e logo depois da aquisição da L3. Existem, no entanto, 

modelos dedicados à aquisição de L3 que não se baseariam inteiramente na L1 e na L2 do 

aprendiz para explicar os fenômenos interlinguais. Esses modelos contribuíram soretudo para 

iniciar um processo de independência dos modelos teóricos “tradicionais” de aquisição de L1 

e L2. Do ponto de vista metodológico, esse modelos engendram novas perspectivas teóricas 

sobre a aquisição de linguagem. 

 

 2.3.1 Modelos de aquisição de L3 

 

 

Enquanto que os modelos de aquisição de L3 baseados em L1 e L2 se mantiveram por 

muito tempo como bastião teórico do processo de aquisição/ aprendizagem de línguas, os 

modelos de aquisição de línguas múltiplas aprensentado por Hufeisen (2003) se definiu pelo 

constante contato com as línguas anteriormente aprendidas. Nos modelos elencados pela 

autora, a interação interlinguística faz com que a interlíngua se flexibilize, influenciando a 

língua alvo. (cf. BRITO 2007 apud HUFEISEN, 2003). A autora expos modelos teóricos para 

aquisição de L3, com o escopo de elucidar questões até então opacas referentes ao processo 

aquisicional de L3 ou línguas múltiplas, se diferenciado, assim, de outros teóricos que, até 

então, haviam criado modelos aquisicionais separando a L1 da L2, como se o bilíngue fosse 

monolíngue + monolíngue. 

Elencaremos aqui cinco modelos teóricos de aprendizagem de L3 ou línguas múltiplas, 

listados por Hufeisen (cf. apud BRITO 2007, p.32), porém não os levaremos em conta para a 

análise e explicação dos dados coletados para este trabalho, com exceção de Williams & 

Hammarberg, devido ao recorte natural que se faz da fundamentação teórica. Como Williams 

e Hammarberg tratam da questão aquisicional levando em consideração as questões relativas 

ao bilinguismo, estes figuram entre os teóricos que suportarão este trabalho.  Exporemos a 
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seguir as teorias de aquisição de línguas múltiplas que imprimiram importância da 

diferenciação da aquisição de L2 e de L3 ou línguas múltiplas: 

1) DMM (Dynamic Model of Multilingualism)- sistema de base psicolinguística e 

sociolinguística. Analisa a variação do sistema linguístico a nível individual e 

social. 

2) RFM (Role Function Model ou Modelo de Funções de papeis)- proposto por 

(WILLIAMS & HAMMARBERG, 1998)- modelo de aquisição baseado na 

produção do bilíngue no qual as diferentes línguas aprendidas desempenham 

diferentes funções no processo de aquisição da subsequente: a) a autocorreção; b) 

acréscimo de itens linguísticos estranhos à língua alvo como estratégia 

comunicativa; c) metalinguagem; d) sem propósito pragmático, ou não intencional. 

 

3) Faktorenmodell (Modelo de Fatores)- Hufeisen percebe o aluno com capacidades 

cognitivas complexas devido ao seu repertório linguístico adquirido. Propõe 

mudanças quanto ao material didático, pois acredita que tal mudança facilitaria a 

aprendizagem de línguas aos alunos plurilíngues. 

4) EMM (Economical Model of Multilinguality ou Modelo Econômico de 

Multilingualidade)- de base sociolinguista, esse modelo prpõe uma nova 

abordagem do multilinguismo acentuando o contexto cultural. As questões de 

multilinguismo e identidade prevalecem para ampliar processos aquisicionais. 

(cf.ARONIN & Ó LAOIRE, 2001; 2002 apud BRITO, 2007). 

5) FLAM (Foreign Language Acquisition Model ou Modelo de Aquisição de Língua 

Estrangeira)- modelo de abordagem de perspectiva psicolinguística, elaborado por 

Groseva, apresenta um estudo baseado em crianças búlgaras aprendendo alemão 

como L3 ou L4 em ambiente formal de aprendizagem. Os individuos comparam 

sua L1 com sua L2, sendo L2 a língua de referência para produção da susequente. 

(FERRARI, 2012, p.63) 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as influências interlinguísticas na 

comunicação escrita dos alunos de francês L3 num ambiente formal de aprendizagem, o 

qual se configura em três cursos livres distintos de línguas estrangeiras no Estado do Rio 

de Janeiro: Aliança Francesa de São Gonçalo, PROLEM UFF e IPEL PUC-Rio. A 

metodologia aqui adotada é de base qualitativo-quantitativa, por abarcar dados 

estatísticos referentes ao repertório linguístico, grau de instrução, idade, entre outros, 

assim como análises dos fenômenos observáveis.   

Segundo Eisner (1998), as pesquisas qualitativas têm características de sofrer 

interpretações do pesquisador que não condizem estritamente com os agenciamentos dos 

fenômenos. Ao passo que a pesquisa quantitativa se adéqua melhor quanto ao 

levantamento de informações nas estatísticas, McKay (2006). 

Para melhor compreensão das influências interlinguísticas observadas nas produções 

escritas de aprendizes brasileiros de francês L3, em ambiente formal de aprendizagem, a 

sala de aula foi terreno de análise e constitui-se como local de coleta e análise dos dados 

científicos.  

O procedimento metodológico seguiu parâmetros progressivos que contemplasse as 

seguintes etapas de execução: 1- pesquisa bibliográfica; 2-constituição do grupo de 

informantes; 3-recolhimento dos escritos; 4- confecção e aplicação do questionário de 

pesquisa; 6-coleta dos dados; 7- tipologia dos dados; 8-análise e discussão dos dados; 9-

conclusão preliminar da análise dos dados. 
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3.1 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa de campo foi realizada em um grupo de 40 aprendizes de francês L3 em níveis 

de proficiência cursiva que variavam do A1.1 ao B1.110 provenientes de cursos livres de três 

instituições de ensino distintas: Aliança Francesa de São Gonçalo, PROLEM-UFF e IPEL-

PUC Rio.  

A Aliança Francesa de São Gonçalo utiliza, até o momento desta pesquisa, o manual 

Écho em todos os níveis de proficiência em seus cursos regulares. Os manuais dos níveis A1 e 

A2 são subdivididos em quatro lições por unidade. O semestre cursivo varia de acordo coma 

instituição de ensino. Na Alinça Francesa os aprendizes perfazem sessenta horas, subdivididas 

em seis lições, completando, assim, as cento e vinte horas de curso estipuladas pelo QCERL 

para cada nível de proficiência linguística. O nível B1 segue a mesma subdivisão dos livros 

anteriores quanto à divisão das lições e unidades, porém ele desdobra-se em dois volumes: um 

e dois; totalizando um ano cursivo por volume de livro. A Aliança Francesa oferta cursos até 

o nível B2, no entanto, os aprendizes tendem a se tornar independentes nas quatro 

competências linguísticas a partir do nível B1, ocasionando apequenamento dos grupos mais 

avançados nessa instituição.  

O PROLEM-UFF (Programa de Línguas Estrangeiras Modernas da Universidade 

Federal Fluminense) utiliza o manual ALTER ÉGO+ e oferta cursos do nível A1 ao B2, 

perfazendo o total semestral de 45 horas / aula de curso regular. O manual possui três lições 

subdivididas em nove dossiês (exceto o Dossier zéro).  

 O IPEL PUC-Rio, curso de extensão da PUC-Rio sob administrção da CCE 

(Coordenação de Cursos de Extensão), utiliza o manual Écho em todos os seus níveis de 

proficiência linguística, totalizando 45 horas /aula semestral. Seu manual coincide com aquele 

adotado pela Aliança Francesa de São Gonçalo, porém com carga horária inferior em 15 

horas/aula. Tal fato faz com que os aprendizes perfaçam uma unidade de quatro lições por 

semestre e não seis lições como na Aliança Francesa. 

                                                             
10

 Os níveis de proficiências seguem os parâmetros do Quadro Europeu Comum de Referência de Línguas, o 

qual gradua os níveis de proficiência em A1, A2, B1, B2, C1 e C2. No entanto, cada curso adota o manual de 

ensino que lhe apraz. Não foram realizados testes de níveis para enquadrar o individuo num determinado grau de 

proficiência. Para isso, levou-se em conta o nível de proficiência para o qual o aprendiz estava matriculado em 

cada curso livre. A Aliança Francesa de São Gonçalo e o IPEL PUC- RIO utilizam o manual ÉCHO, enquanto o 

PROLEM-UFF utiliza o ALTER ÉGO+. O Conselho da Europa possui uma página em seu site detalhando sua 

política linguística: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/DNR_FR.asp 
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3.2 Confecção e aplicação do questionário de pesquisa 

 

Optou-se pela confecção de um questionário tipo qualitativo/quantitativo para que se 

tivesse uma análise mais abrangente dos fenômenos interlinguísticos, pois se trata de um dos 

métodos mais utilizados em pesquisas linguísticas quanto ao ensino/aprendizagem de línguas 

estrangeiras. 

A abordagem qualitativa compreende a realidade como sendo subjetiva ou 

interpretativa. Tal fato pode interferir no julgamento do pesquisador por conta da constante 

interação entre pesquisador e objeto pesquisado, sofrendo, assim, julgamento de valores do 

pesquisador. Já a abordagem quantitativa, esta ajuda na interpretação dos dados numéricos, 

eliminando o aspecto subjetivo da pesquisa contida na abordagem qualitativa. 

A aplicação do questionário de pesquisa figura como de extrema importância como 

forma de procedimento metodológico para análises quantitativas e qualitativas dos dados. Sua 

confecção objetivou a coleta de dados sociolinguísticos dos informantes. As questões abertas 

complementam o quadro de respostas objetivas sem que haja margem a respostas longas e 

muito subjetivas. As perguntas abertas foram inseridas porque nelas são impressas as 

percepções dos informantes.  Não se levou em conta às questões relativas às percepções ou 

sentimentos dos informantes referentes às línguas estrangeiras e sim onde as aprenderam, de 

que maneira e com qual frequência as utilizam devido à exiguidade temporal no cumprimento 

do quadro programático da pesquisa. 

Para esta pesquisa foram priorizadas a sequências de repertório linguístico 

português>inglês> e português>inglês>espanhol, pois são as mais abundantes no repertório 

linguístico dos aprendizes de francês L3. O inglês é a língua na qual os informantes 

declararam possuir maior tempo de estudo e maior frequência de utilização. Conforme 

Krashen 1982, quanto maior o nível de proficiência de uma L2 maior será sua influência na 

língua subsequente. O par português>espanhol não foi negligenciado, apesar da quantidade 

pequena de alunos que possuem esse reportório nesta pesquisa. Ademais, verificou-se por 

meio das respostas ao questionário de pesquisa, que o espanhol, comparativamente ao inglês, 

possui pouco tempo de estudo, raridade de utilização da língua e baixo nível de proficiência 

declarado. 
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3.3 Os sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos desta pesquisa foram compostos por 40 aprendizes de francês L3 em níveis 

de proficiência que variavam do A1.1 ao B1.1
11

 provenientes de cursos livres de três 

instituições de ensino distintas no Estado do Rio de Janeiro: Aliança Francesa de São 

Gonçalo, PROLEM-UFF e IPEL-PUC Rio.  As turmas do nível A1 são da Aliança Francesa 

São Gonçalo e IPEL-Puc Rio, as do nível A2 do PROLEM-UFF e B1 da Aliança Francesa 

São Gonçalo. 

 

3.3.1 Perfil dos informantes  

 

 Baseando-se nos dados do questionário de pesquisa aplicado aos aprendizes de 

francês L3, os aprendizes, em sua grande maioria, começam a estudar francês como L3 por 

razões diversas. Eles já aprenderam o inglês anteriormente e utiliza-o com certa frequência. O 

repertório linguístico inglês>francês ou inglês>espanhol>francês traz novos desafios ao 

professor de francês L3: a condição de alunos bilíngues ou plurilíngues, com estratégias de 

aprendizagem acurada e elevada maturidade cognitiva, torna-se mais dinâmico e complexo o 

ensino/aprendizagem se comparado ao aprendiz monolíngue.  

 

Tabela 1: perfil dos informantes 

                                                             
11

 Os níveis de proficiências seguem os parâmetros do Quadro Europeu Comum de Referência de Línguas, o 

qual gradua os níveis de proficiência em A1, A2, B1, B2, C1 e C2. No entanto, cada curso adota o manual de 

ensino que lhe apraz. A Aliança Francesa de São Gonçalo e o IPEL-PUC- RIO utilizam o manual ÉCHO, 

enquanto o PROLEM-UFF utiliza o ALTER ÉGO+. O Conselho da Europa possui uma página em seu site 

detalhando sua política linguística: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/DNR_FR.asp 

Sexo 

feminino 

Idade 

média 

Nível superior 

incompleto/completo 

Inglês 

como 

L2 

Tempo 

médio de 

estudo de 

inglês 

Média de idade que 

começaram a 

estudar inglês 

 

87% 26 

anos 

            100%  93% 7 anos 11 anos  
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 Os aprendizes são em sua maioria jovens adultos, com média etária de 26 anos, 

variando de 18 a 40 anos, majoritariamente do sexo feminino (87%) e todos os informantes 

que participaram da pesquisa (100%) possuem nível superior completo ou em curso. São, em 

grande maioria, da na área de Ciências Humanas (87%) e estudam e/ou já estudaram inglês e 

utilizam-no com certa frequência. 

 

3.3.2 A posição da L2 dos informantes 

 

O inglês configura-se como a língua com o maior percentual de aprendizagem após a 

L1 com 93%, seguido do espanhol com 7%. Nota-se que, por razões diversas, o francês não 

aparece como L2 no repertório linguístico dos informantes, pois a escolha do repertório 

linguístico FAP (francês após português) é rara. Tal fato se explica na imposição das escolhas 

das línguas a serem estudadas, visto que o estudo de uma língua poderia ser determinado por 

fatores econômicos, políticos, gosto, entre outros, os quais não serão tratados a fundo nesta 

pesquisa  

 

 

Gráfico 1 : Repertório linguístico de L2 

 

 

93% 

7% 0% 0% 0% 

Repertório linguístico de L2 

Inglês  L2 Espanhol  L2 Francês L2 Alemão L2 Italiano L2 
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3.3.3 A posição da L3 dos informantes 

 O francês e o espanhol são as duas línguas mais aprendidas como L3 “competindo” 

entre si essa colocação. Sabe-se que os falantes optam pelo aprendizado de uma determinada 

língua por diversos fatores como, gosto, música, cultura, estudo e/ou trabalho no país da 

língua alvo etc. Porém, um dos motivos que mais afetam os dados dos gráficos no que se 

refere à ordem do repertório linguístico dos aprendizes é a prescrição imposta pelo mercado 

de trabalho que é ditada por fatores econômicos e políticos. Como nesta pesquisa tentou-se 

fazer apenas uma análise fria dos dados, não se levou em consideração fatores sociopolíticos e 

econômicos que influenciaram direta ou indiretamente na escolha desta ou daquela língua.  

 

Gráfico 2: Repertório linguístico de L3 

 

3.4 Coleta de dados 

 

Os aprendizes dos cursos livres produziram textos em sala de aula durante o semestre 

cursivo como forma de exercícios regulares de aperfeiçoamento de produção escrita. Durante 

o processo de produção dos escritos, os aprendizes desconheciam o fato cujos dados por mim 

recolhidos poderiam fazer parte do corpus de pesquisa para posterior análise das influências 

interlinguísticas. Esse procedimento metodológico foi adotado devido à grande possibilidade 

do ativamento do monitor se antes lhes fosse advertido. A interferência direta poderia de 

alguma maneira, desvalorizar os dados coletados, sobretudo, quanto à observância de escassez 

dos fenômenos interlinguísticos. 

46% 

40% 

7% 

7% 

Repertório linguístico L3 

Francês L3 

Espanhol L3 

Alemão L3 

Italiano L3 
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No que concerne à coleta de dados, foi escolhido um grupo de quarenta aprendizes 

sendo vinte de nível A1, quinze de nível A2 e cinco de nível B1. Eles produziram textos 

durante o período letivo do curso. Foram selecionadas 40 produções escritas ao total, 

priorizando aquelas que contivessem as influências gráficas interlinguísticas no francês. Logo, 

os aprendizes com repertório linguístico inglês>francês foram aqueles que ao escrever um 

texto em francês, tinham maior probabilidade de cometer “erros”, visto que o inglês é a língua 

L2 da grande maioria dos aprendizes e possui maior tempo de estudo e maior frequência de 

uso.  

A quantidade maior de informantes de níveis A1 e A2 se explicam por dois motivos: o 

primeiro é que como as influências linguísticas fazem parte do processo de aprendizagem, os 

aprendizes com baixa proficiência linguística em L3 tendem a se apoiar com maior frequência 

na L2 de maior proficiência para produzir na língua alvo e, na medida em que vão 

progredindo nos níveis de proficiência da L3, as influencias vão se rareando. O segundo 

motivo se dá por conta do baixo número de alunos em níveis avançados em língua francesa. 

Logo, não interessaria ao pesquisador analisar um grande número de alunos de B1, visto que 

neste nível de proficiência linguística, não há grande produção de influências interlinguísticas, 

já que raramente se apoiam na L2 com a mesma frequência quando do início do estudo de 

francês L3. 

Ao longo do processo de coleta de dados, os aprendizes produziram textos ordinários, 

como sempre o fizeram normalmente em um curso de língua estrangeira, sem saber que tais 

dados poderiam fazer parte de uma pesquisa. Este procedimento foi adotado, visto que tal 

anunciação antes das produções textuais poderia elevar o grau de monitoramento dos 

aprendizes para over-users (superativado), rareando assim as influências do inglês no francês. 

Segundo Krashen, isso poderia levá-los a “um alto nível de monitoramento linguístico” e 

assim influir diretamente em suas produções escritas oferecendo deste modo dados alterados: 

“o monitor é o uso consciente da língua com um autocorretor”.  

Após a seleção dos textos, o pesquisador explicou aos aprendizes seus objetivos de 

pesquisa, pedindo-lhes permissão para utilização dos dados já em posse do pesquisador. Em 

seguida, distribui-lhes o Termo de Consentimento de Participação de Pesquisa juntamente 

com o questionário de pesquisa que deveria ser preenchido e entregue no mesmo dia de sua 

distribuição. Os aprendizes de francês L3 são majoritariamente bilíngues e, normalmente, 

aprendem o francês após o inglês L2.  
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O fator recenticidade, ou seja, o uso recente da L2, corroborou para que houvesse 

maior quantidade de influências do inglês no francês no momento da produção escrita. O 

espanhol possui quantidade pequena de aprendizes que o aprendem como L2 (repertório 

inglês>espanhol>francês), além do pouco tempo dedicado ao estudo como L2, baixa 

frequência de uso e, por conta disso, tende a influenciar menos a língua francesa tanto na 

habilidade oral quanto na habilidade escrita. 

 Ao término do período cursivo, os escritos recolhidos foram selecionados priorizando 

aqueles que continham algum tipo de interferência linguística. Disse-lhes que tais textos 

poderiam fazer parte da pesquisa da qual faço parte se eles me dessem a sua permissão. Com 

a assinatura do termo de permissão, digitalizei os textos e entreguei-lhes os escritos com suas 

respectivas correções.  

 

   3.4.1 Método de Análise dos dados 

 

A metodologia utilisada para coleta dos dados para análise deste trabalho seguiu 

parâmetros metodologicos que obedecessem aos seguintes critérios de análise: 1-identificação 

dos erros; 2-classificação dos erros, 3-descrição dos erros e 4-explicação dos erros. Esse 

procedimento foi utilisado, pois é um dos que mais se adequa aos objetivos específicos desta 

pesquisa que consistem na análise dos tipos de interferências interlinguísticas na comunicação 

escrita dos aprendizes de francês L3 num ambiente formal de aprendizagem, bem como a 

explicação de seus fatores de recorrência.  

Analisar-se-á, também neste trabalho, as implicações no processo de aprendizagem da 

condição de aluno bilíngue em sala de aula de francês L3, bem como suas estratégias psico-

cognitivas de aprendizagem. Não serão negligenciados os novos desafios ao professor quanto 

à metodologia de ensino neste novo ambiente polissêmico de ensino, partindo do pressuposto 

de que o repertório linguístico do aprendiz de francês L3 corrobora como algo facilitador no 

processo de ensino/aprendizagem de uma língua subsequente. Tal fato contribui para que o 

professor adote procedimentos metodológicos menos complexos. 

Para tal, utilisar-se-á o método de análisse de erros de Corder (1967), visto que este se 

configura como um dos que mais se adequa aos objetivos desta pesquisa. Elencar-se-á os 

critérios de análise da seguinte forma: identificação dos erros; catalogação dos erros e análise 
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e explicação das ocorrências dos erros nas produções escritas dos aprendizes de francês, 

baseando-se parcialmente na tipologia apresentada na dissertação de mestrado - Análise de 

erros gramaticais de aprendizes brasileiros de espanhol: o papel da língua materna, Dos 

Santos (2006). 

1- Identificação dos erros- Os erros em francês são de certa forma facilmente 

identificaveis para classificação. Levou-se em conta somente os erros considerados 

compreensíveis do ponto de vista da sua leitura na sentença e os erros recorrentes. 

Segundo Corder (1967) são os erros recorrentes que importam no que se refere ao 

processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, pois são eles que farão parte 

desse fenômeno inexorável à aprendizagem de língua estrangeira. Portanto, não 

foram levados em conta aqueles erros isolados, isto é, erros cometidos por 

aprendizes que lhes são particulares. Logo, a escolha dos erros recorrentes também 

se explica pelo fato de se poder analisar o todo pela sua parte, aplicando, assim, 

um método indutivo de análise de erros.  

2- Classificação dos erros- Os erros foram classificados gramaticalmente em classes 

de palavras, subdividindo-se em tipos de erros. Seguindo parâmetros 

classificatórios similares àqueles de Dos Santos (2006), no qual a autora faz um 

estudo sobre os tipos de erros cometidos por estudantes brasileiros de espanhol 

língua estrangeira. Tais parâmetros foram escolhidos devido a dois fatores: o 

iteresse em análise de erros e as similaridades dos dois processos de aprendizagem, 

no qual aprendizes brasileiros aprendem uma língua subsequente e, por 

conseguinte, cometem erros em seu percurso de aprendizagem de línguas. 

Os erros foram classificados em órdem alfabética dividindo-se em quinze tipos 

diferentes da seguinte forma: 1-Artigo; 2-Adjetivo demonstrativo; 3-Adjetivo 

indefinido; 4-Adjetivo possessivo; 5- Advérbio; 6- Artigo definido e indefinido; 7- 

Artigos contaídos; 8- Artigo partitivo; 9- Conjunção; 10- Preposição;11- Pronome 

sujeito;12- Pronome relativo ;13- Pronome complemento do objeto direto e 

indireto (COD e COI); 14- Substantivo; 15- Verbo. Vale ressaltar que alguns erros 

escassos foram analisados, porém colocdos juntos na representação gráfica da 

análise dos dados. 

3- Descrição dos erros- Após sua classificação, os erros foram transcritos da 

seguinte forma: o texto original foi transcrito entre aspas com o nível de 

proficiência em francês anteposto à trancrição. Os erros foram colocados em 
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negrito. Em seguida, logo abaixo entre parênteses, foi feita a reescritura da frase 

transcrita com a correção em negrito. Classificamos e transcrevemos um total de 

cento e oitenta e três erros. 

Ocasionalmente, há frases com mais de um erro e em muitas das vezes com 

classificações gramaticais díspares. Quando tal fato ocorreu, optou-se por 

sublinhar o vocábulo que será transcrito e analisado em sua classificação 

gramatical correspondente. 

4- Explicação dos erros- A etapa de explicação dos erros é uma tarefa sobremaneira 

complexa, devido a ocorrência de erros por vezes de difícil explicação. Vale 

ressaltar que existem dois tipos de erros: os intralinguísticos, ou seja, aqueles que 

ocorrem dentro da própria língua, não sofrendo nenhuma influência exógena; e os 

erros interlinguísticos, que são aqueles nos quais há intercomunicação entre a 

língua alvo e outra língua anteriormente aprendida. Por isso, nem todo erro pode 

ser considerado influência interlinguística sendo sua recíproca verdadeira.  

Os erros podem seguir um padrão nao linear ou nao sequencial no que se refere 

às interinfluências linguísticas. Um falante, por exemplo, com o repertório 

línguístico FAI (francês após inglês) português>inglês>francês pode produzir 

erros ou influências interlínguísticas em quaisquer destas três línguas ao momento 

de sua produção oral ou escrita. Tal fato culmina com a ideia de que possa surgir 

linearidade ou sequencialidade interlinguísticas de produçao de erros na produção 

oral ou escrita de uma L3. 
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4 ANÁLISE DOS DADOS 

       

Este capítulo concentra-se na análise dos erros coletados. Lembrando que a palavra 

“erro” é normalmente utilizada abrangendo qualquer tipo de incorreção na escrita. Assim, 

quando queremos diferenciar a palavra “erro” numa ocorrência de interferência linguística, 

preferimos o termo transferência negativa (para designar o erro, ou seja, a não comunicação).  

De um total de 40 redações, foram selecionados 131 erros subdivididos em classes 

gramaticais. Preferimos o método de análise de erros AE de Corder (1967) com adaptações 

semelhantes àquelas feitas por Dos Santos (2006), pois foi o que se enquadrou melhor na 

proposta analítica do trabalho. Não levamos em conta sentenças incompreensíveis e erros não 

recorrentes. Os erros recorrentes, segundo Corder (1967), são aqueles que auxiliam no 

processo de aprendizagem. 

Após a seleção de quarenta textos em francês produzidos por aprendizes inscritos em 

cursos de francês L3 que variou do A1.1 ao B1.2, os dados foram analisados neste capítulo e 

dispostos em categorias de classes gramaticais e em ordem alfabética para uma melhor 

organização no processo analítico. Eles se subdividiram em: a-verbo, b- substantivo, c- artigo 

definido/indefinido, d- preposição, e- adjetivo, f- advérbio, g-conjunção, h- adjetivo 

demostrativo, i- adjetivo possessivo, j-outros
12

. 

 

Gráfico 3: porcentagem de erros por classe de palavras 

                                                             
12

 Para facilitar a leitura do gráfico, foi posto nesse item, por motivo de raridade dos fenômenos a analisar, as 

classes gramaticais: pronome sujeito, pronome relativo, adjetivo indefinido, artigo contraído, locução conjuntiva, 

locução adverbial e pronome complemento do objeto direto (COI) 

51 

36 
26 

16 
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13 
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Os erros foram transcritos entre aspas, com as incorreções em negrito e com o nível 

cursivo ao qual o aprendiz pertence anteposto à transcrição. Lembramos que a nomenclatura 

do nível cursivo que aparece anteposta às transcrições não faz referência ao exato grau de 

proficiência de conhecimento linguístico do aprendiz, mas apenas ao nível do período cursivo 

de francês no qual ele está inscrito. Logo abaixo da transcrição dos erros, reescrevemos as 

transcrições com suas devidas correções também em negrito como no exemplo abaixo: 

(A1.2) « ... c’est très magnifique!... » 

                           (...c’est magnifique! ...) 

Em alguns casos aparecem dois erros de classes gramaticais diferentes. Nessas 

situações os erros que foram sublinhados serão analisados em sua respectiva categoria 

gramatical: 

(B1.2)  a. « ... s’amusent de son beauté.. » 

                             (... s’amusent avec sa beauté...) 

Para facilitar a compreensão de alguns erros de apoio fonético, optamos por 

transcrever a palavra em francês com o alfabeto português entre colchetes e não com o 

alfabeto fonético internacional. Por exemplo, para saber como se pronuncia a palavra 

“alguns” em francês quelques [kelke], basta ler em português a transcrição entre colchetes 

sem ter de se preocupar com as representações dos sons do alfabeto fonético. Tal medida foi 

tomada para facilitar a compreensão de erros de transferência, como já foi dito, e também para 

facilitar e agilizar a pronúncia, uma vez que nem todos estão familiarizados com os sons do 

alfabeto fonético internacional. 

Para explicação dos dados classificados, utilizaremos as nomenclaturas: 

a- Francês língua terceira (fl3), pois acreditamos que o processo de aprendizagem de 

um indivíduo aprendendo uma L2 difere daquele que aprende uma L2; 

b- Língua anteriormente aprendida (LAA), visto que estas influenciam mormente a 

aprendizagem da língua alvo interagindo de maneira linear ou não linear se 

considerarmos a sequência de línguas aprendidas pelo indivíduo; 

c- Utilizaremos os termos aluno, indivíduo, falante, aprendiz ou informante para 

designar a pessoa que cometeu erros nas produções textuais. 

d- As transcrições são tratadas ora como “exemplo” ora como “amostra”. 
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Os erros foram analizados levando em conta as considerações das prescrições 

gramaticais das duas línguas que constituem objeto deste trabalho. A Nouvelle Grammaire du 

Français (2004), a Gramática da Língua Portuguesa (Cunha, 1984) e a Moderna Gramática 

da Língua Portuguesa (Bechara 2009) figuraram como textos de consulta para este trabalho. 

Apresentamos a seguir as categorias de classes gramaticais investigadas: 

Adjetivo 

Segundo a Nouvelle Grammaire du Français (2004), as regras concernentes aos 

adjetivos são difíceis de estabelecer. Entretanto, é possível dizer que a maioria dos adjetivos é 

posposto ao nome; alguns são sempre antepostos ao nome e outros não possuem lugar fixo.  

Os erros concernentes aos adjetivos estão subdivididos em 4 grupos distintos, 

conforme o gráfico Artigo abaixo, totalizando 10, dos quais 5 foram erros referentes à 

concordância, 2 de grafia e acréscimo, inversão e troca, obtiveram 1 erro cada. A classificação 

e descrição dos erros obedeceram as subdivisões: acréscimo, erros de grafia, inversão e troca. 

Optou-se por dipor os erros em subdivisões em ordem alfabética e não em porcentagem de 

aparecimento dos erros com o intuito de uma melhor padronização de classificação e 

explicação dos dados. 

Percebe-se que, ao analisar o gráfico abaixo, a maioria dos erros concernentes sãos de 

adverbios. Dos quais 50% são erros de concordância, seguido pelos erros de grafia 20% e 

acréscimo, inversão e troca, com 10% cada um do total de erros. Como a explicação dos erros 

seguirá o mesmo padrão de ordenamento alfabético de classificassão dos dados, as 

explicações dos erros com maiores recorrências poderão ficar para o final em virtude de sua 

porcentagem de ocorrência. Logo, os dados não serão analisados com base em seu grau de 

importância ou porcentagem de surgimento.  
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Gráfico 4: adjetivo 

Acréscimo 

Em francês assim como em português, não se deve colocar um adverbio de intersidade de 

fronte de adjetivos que exprimam grandeza ou suntuosidade, pois podem remontar ao sentido 

de redundância. No exemplo 1 abaixo, extraído de um texto de um aprendiz do segundo 

semestre de francês, talvez também por desconhecer tal regra em sua própria língua materna, 

tenha transferido o erro para o francês, ocasionando assim interferência linguística. 

 

1- (A1.2) « ... c’est très magnifique!... » 

                               (...c’est magnifique! ...) 

Então, quando se diz « É extraordinário! » em português ou « C’est extraordinaire! » em 

francês, as duas línguas compartilham, nesses casos, regras gramaticais assaz semelhantes: 

proscrição de uso de adverbios de intensidade diante de adjetivo que exprimam ideia de 

grandeza ou de explendor. 

Erros de grafia (transferência fonética) 

 No exemplo (2) abaixo, porcebe-se transferência fonética da lingua materna LM, no 

caso o português, na produção escrita do adjetivo pátrio. Em francês, tanto o nome do país 

« Brésil » quanto o ajetivo pátrio « brésilienne » são escritos com « é ». Entretanto, o erro de 

10% 

20% 

10% 

10% 

50% 

Adjetivo 

Acréscimo Erros de grafia Inversão Troca Concordância 
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grafia que consiste na troca das vogais « é » para « a », figura como um dos de maior 

recorrência, visto que os aprendizes tendem a utilizar sua percepção sonora de alguma língua 

anteriormente aprendida como estratégia de produção escrita.  

Já o acréscimo do ascento grave na vogal « è », o aprendiz tende a por um aceto alí - ora 

grave, ora agudo- talvez como estratégia cognitiva de aprendizagem no que se refere à 

tonacidade silábica. Como em francês percebe-se que a palavra « brésilienne » possui sílaba 

forte justamente no sufixo final « enne », o aprendiz deduz que cabe um acento na primeira 

vogal dessa sílaba. Tal estratégia, entretanto, provoca erro. Apesar de ter havido somente uma 

recorrência desse tipo erro neste trabalho, a tranferência fonética de nomes de países e 

adjetivos pátrios é recorrente no processo de aprendizagem de francês L3. 

2-  (A1.2) « ... j’ai vu un bon show de musique brasiliénne... » 

                           (...j’ai vu un bon show de musique brésilienne...) 

A aglutinação de duas ou três vogais para produzir somente um fonema, causa estranheza 

a alguns aprendizes de francês L3. No exemplo (3), a palavra « heureux » (feliz) possui quatro 

vogais e dois fonêmas vocálicos idênticos representados pelo símbolo fonético [ø] em francês, 

que é de difícil procunciação para aprendizes debutantes. Trata-se de um som muito próximo 

da hesitação do paulistano.        

   O aprendiz suprimiu o segundo « u », talvez devido ao único som produzido pelas duas 

vogais juntas. Esse adjetivo, diferentemente do português, flexiona em gênero, razão pela qual 

foi corrido para o gênero feminino por ser tratar de um excerto de uma aprendiz. 

3-  (A1.2) « ... je serai heurex... »              

                        (... je serai heureuse... ) 

  

Inversão 

Apesar de ter havido somente uma ocorrência - 10% dos erros de adjetivos - as 

inversões de adjetivos em francês são bastante comuns. No exemplo (4), o trecho invertido 

que está em negrito denota interferência do inglês ou português na composição desse 

sintágma. Assim como em português, a língua francesa permite certa inversão do adjetivo em 

relação ao substantivo, porém, existem suas limitações como mudança de sentido e proscrição 
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gramatical. O adjetivo francês « suivant » (seguinte), diferentemente do português, deve 

sempre ser posposto ao substantivo, seguindo a mesma regra prescrita da gramática francesa 

quanto aos adjetivos pátrios e cores.  

 

4- (A1.2) « ... j’aime le suivante passage... » 

                           (... j’aime le passage suivant...) 

Como em português o adjetivo « seguinte » pode ser anteposto ou posposto ao 

substantivo sem mudança de sentido, torna-se difícil a identificação exata da língua na qual o 

aprendiz se apoiou para produzir em francês L3 

Troca 

Segundo o dicionário Larousse, o adjetivo « prochain » (próximo) é utilisado para data ou 

período vindouro com relação ao momento em que se fala. Trata-se de algo que acontecerá 

num futuro próximo. Também pode significar (o seguinte) em português. Já o adjetico «  

proche », transcrito no exemplo (5) também significa (próximo) em português. O dicionário 

Larousse o define com uma relação de proximidade espacial e temporal.  

5- (A1.1) « ...proche rendez-vous... » 

                        (...prochain rendez-vous...) 

Porém, no exemplo analisado, a relação do adjetivo com o substantivo é temporal e não 

espacial. Para que o adjetivo proche  em francês tenha um sentido de estreitamento temporal, 

teria de haver um verbo conjugado, que não é o caso do exemplo em questão. O Larousse cita 

o exemplo em francês Le denouement est proche  (O desvendamento está próximo), ou seja, 

proximidade temporal. A palavra “próximo” em português é a mesma para significar tanto 

algo que está próximo fisicamente de quem fala quanto algo vindouro ou seguinte. Tal fato 

causa confusão ao momento da utilisação de prochain ou  proche  em francês, visto que o 

vocábulo muda de  proche  para  prochain  se a relação é de acontecimento no futuro e não de 

proximidade física de quem fala, como visto no exemplo supracitado. 
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Concordância 

Numerosos adjetivos de apreciação, como este do exemplo (6), podem ser antepostos ou 

pospostos ao substantivo, segundo a Nouvelle Grammaire du Français. Porém existe um 

grupo restrito de adjetivos em francês que sofrem mutação em suas sílabas finais, fazemdo 

parte dos « casos particulares » quanto à mudança de gênero. No exemplo abaixo o adjetivo 

foi considerado erro não por sua grafia incorreta, mas pela falta de concordância. Assim como 

em português, os adjetivos em francês concordam em gênero e número com o substantivo, 

salvo algumas exceções como  marron e orange  para citar alguns exemplos. Neste caso, 

parece que o informante desconhece as regras de formação e/ou concordância desse adjetivo 

que apresenta alomorfia silábica no feminino.  

6-  (A1.1) «  ...la séance de 20 heures est magnific... » 

                            (...la séance de 20 heures est magnifique...) 

O mesmo problema de concordancia acontece nas amostras (7), (8), (9) e (10). No 

exemplo (7), como a palavra  jour  em francês é genéricamente similar a sua tradução em 

português (dia), torna-se difícil a inferência da causa da mudança de gênero do masculino 

para o feminino na produção escrita desse informante. Fato similar acontece no exemplo (8), 

visto que o adjetivo  bon  em francês concorda com  film  que é, também, genéricamente 

idêntico ao português (filme).  

 

7- (A1.2) « .. c’était le dernière jour... » 

                         (...c’était le dernier jour...) 

8-  (A1.2) « ... deux très bonnes films... » 

                             (... deux très bons films...) 

Já no exemplo (9) o informante pode ter se confundido devido a sua estratégia de 

aprendizagem ao se apoiar na invariabilidade do adjetivo  grand  em inglês, ou até mesmo, 

pode ter havido transferência fonética intralingual do francês oral para o escrito, pois o   d  do 

adjetivo  grand  em francês liga-se com o a  do substantivo artiste  com som de « t » 

formando o som [ grantartiste].  
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9- (A1.2) « ...plus tard, je serai une grand artiste... » 

            (...plus tard, je serai une grande artiste...) 

Na amostra (10) o informante pode ter se confundido devido à interferência 

linguística, já que houve a omissão da vogal final da palavra  classe , tornando-a, assim, 

similar ao seu par em inglês, que possui gênero neutro, não flexionando em nenhuma 

hipótese. 

 

10- (A1.2) « ... le dernier class_... » 

                          (...la dernière classe...) 

Adjetivo demonstrativo 

Conforme a tabela abaixo, os adjetivos demonstrativos em francês possuem quatro 

formas diferentes: duas formas masculinas no singular, uma forma feminina no singular e 

apenas uma forma no plural. Em português, eles são chamados de pronomes demonstrativos e 

possuem formas distintas no plural. Uma observação que deve ser feita com relação aos 

adjetivos demonstrativos em francês, é que para que possa haver respectivamente ideia de 

aproximação e/ou distanciamento da pessoa que fala e a quem se fala, acrescenta-se um 

prefixo ci e là no substantivo. A Nouvelle Grammaire du Français cita alguns exemplos: Ce 

mois-ci, je dois faire beaucoup de déplacement à l’étranger. Neste caso ocorre, na tradução 

em português, a contração da preposição “em” com o pronome “este”. Então ficaria (Neste 

mês, eu preciso fazer muitos deslocamentos ao estrangeiro). Outro exemplo citado é o 

seguinte: Venez tous à la maison le 25 juin. Ce jour-là, on fêtera cent ans de mon arrière-

grand-mère. Que ao traduzir ficaria (Venham todos em casa no dia 25 de junho. Nesse dia, 

festejaremos os cem anos da minha bisavó.  

Segundo Bechara (2009), os demonstrativos podem se referir ao espaço, ao tempo ou 

ao discurso. 
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Demonstrativos referidos à noção de 

espaço 

Demonstrativos referidos à noção de 

tempo 

Este- Aplicado aos seres que pertencem 

ou estão perto da 3ª pessoa 

Este /Neste – Para designar tempo 

Esse- Aplicado aos seres que pertencem 

ou estão perto da 2
a
 pessoa, daquela 

com quem se fala. 

Esse/ Nesse- Para designar tempo 

passado 

 

Tabela 2: Pronome demonstrativo português 

Tais detalhes tornam-se muita vez de difícil compreensão mesmo aos aprendizes de 

níveis mais avançados, visto que a regra de utilização dos pronomes demonstrativos em 

português é sobremaneira opaca mesmo aos falantes de português como língua materna. 

 

IDIOMA 

FRANCÊS PORTUGUÊS 

Adjetivo demonstrativo Pronome demonstrativo 

CE / CET ESTE/ ESSE 

AQUELE  

CETTE ESTA / ESSA 

AQUELA 

 

CES 

ESTES/ ESTAS 

ESSES / ESSAS 

AQUELES / AQUELAS 

 

Tabela 3: adjetivo demonstrativo em francês e pronome demonstrativo em português 

Ao verificarmos a tabela abaixo, pode-se perceber que todos os erros referentes aos 

adjetivos demonstrativos em francês foram de troca, totalizando 100%. Ora as trocas foram 

com divergência de gênero, ora com divergência de número (singular ou plural).  Como a 

utilização correta dos pronomes demonstrativos em português é bastante complexa, os 

aprendizes têm certa dificuldade em utilizá-los em francês L3, apesar de o sistema dêitico 
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francês apresentar grau de dificuldade de utilização bastante razoável, em comparação com o 

português. 

 

 

 

Gráfico 5: Adjetivo demonstrativo 

Troca 

Na amostra (11), houve desconhecimento ou lapso no que se refere à regra de 

concordância de utilização dos adjetivos demonstrativos. Pode-se inferir que o informante 

reconheceu a necessidade de fazer o acordo genérico, porém, ignorou por alguma razão o 

plural da palavra questions (perguntas), esquecendo-se da concordância numérica. 

11-  (B1.2) « ... plus d’attention pour cette questions... »  

                            (...plus d’attention pour ces questions...) 

Quanto ao exemplo (12), houve concordância errônea com a palavra habitude, que é 

feminina e não com a palavra type que é masculina. Esse tipo de erro é de difícil explicação, 

pois mesmo em português ocorreria o acordo com o primeiro substantivo e não com o 

segundo.  

 

12- (B1.2) «  ...cette type d’habitude... » 

Troca 
100% 

ADJETIVO DEMOSTRATIVO 
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                 (... ce type d’habitude...) 

Nas frases dos exemplos (13), (14) e (15), a compreensão da escolha dos adjetivos 

demonstrativos também tornam-se difíceis. Os três adjetivos demonstrativo em negrito 

divergem em gênero e não se pode inferir com precisão o motivo da troca genérica. Talvez o 

desconhecimento dos gêneros das palavras em francês faz com que a escolha dos 

demonstrativos se torne arbitrária por parte dos informantes, apesar deles já terem tido contato 

com a regra de utilização. Esses tipos de erros são muito recorrentes e de inferência opaca, no 

que refere a sua explicação.  

 

13- (A1.1) « ... je vais travailler cette jour... »    

                 ( ... je vais travailler ce jour...) 

14- (A1.1) « .. cette wee- kend... » 

                        (...ce week-end...) 

15- (A1.2) « ... cette mois d’octobre...» 

                           (...ce mois d’octobre...) 

Nota-se que se o aprendiz segue o que o Krashen (1982) chama de Gramática Intuitiva, 

ou seja, aquilo no qual o aprendiz se apoia, normalmente em alguma regra gramatical intuitiva 

que ele já conheça para produzir algo, talvez ele errasse menos ao se apoiar na sua língua 

materna. Logo, a utilização de estratégias cognitivas de aprendizagem por parte dos 

aprendizes de francês L3, como por exemplo, o apoio em alguma língua anteriormente 

aprendida para produzir na língua alvo, não se mostra imperativa quanto ao uso dessas 

estratégias. 

 

 

 

 

Adjetivo indefinido 
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Em francês o « s » ao final das palavras não é marca obrigatória de plural na oralidade 

da língua, salvo um alguns casos quando acontece ligação obrigatória do s final da palavra 

com a vogal da palavra seguinte. As consoantes finais c, d, e, g, p, r, s, t, x, z em francês são 

frequentemente não pronunciadas. O « s » é marca de plural no português oral, porém, o 

mesmo fato não ocorre em francês, visto que será o contexto da frase e o verbo conjugado que 

nos darão a indicações orais de singular ou plural.  

 

 

 

 

 

Tabela 4: Adjetivos indefinidos em francês 

 

O gráfico abaixo mostra que das ocorrências de erros quanto aos adjetivos indefinidos, 

67% são referentes à omissão do « s » plural e 33% refere-se à troca de consoante. Houve 

somente três ocorrências desses erros, entretanto trata-se de erros bastante recorrentes na 

escrita dos alunos. No caso dos adjetivos indefinidos em francês, sua correção de plural torna 

difícil, sobretudo na oralidade se não houver na frase dita pelo aprendiz um verbo flexionado, 

o que mesmo assim, não ocorrerá a pronúncia do « s ». 

 

Gráfico 6: Gráfico adjetivo indefinido 

Omissão do 
"s" plural 

67% 

Troca do "s" 
plural 
33% 

ADJETIVO INDEFINIDO 

ADJETIVOS INDEFINIDOS 

 SINGULAR PLURAL 

MASCULINO TOUT TOUS 

FEMININO TOUTE TOUTES 
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Omissão / troca do « s » plural 

As consoantes finais dos adjetivos indefinidos da tabela acima tout, tous - pronuncia-

se [tu] em ambos - e toutes [tute], também sem a marca do « s » na oralidade. Veja que as 

consoantes finais « s » e « t » não são pronunciadas, logo o « s » não se configura como marca 

de plural nos adjetivos indefinidos do francês oral. Como o aprendiz não escuta o som do 

« s » em nenhuma das pronúncias das amostras (16) e (17), ele transfere essa ausência sonora 

de marca de plural para a produção escrita. 

Nos exemplos (16) e (18) o indefinido tous é pronunciado como a segunda pessoa do 

singular do pronome pessoal em português « tu » [tu]. Veja que não há a pronúncia do « s » 

nesse caso. 

16- (B1.2) « ... tout les visitants sont d’accord... » 

                           (...tous les visitants sont d’accord...) 

17-  (A1.2) « ... j’irai à la plage tout le_ jour_... » 

                               (...j’irai à la plage tous les jours...) 

Segundo a Nouvelle Grammaire du Français, o indefinido quelques, exemplo (18), 

designa um número limitado e indeterminado de coisas ou pessoas: Il reste encore quelques 

feuilles sur les arbres.( Ainda resta algumas folhas nas árvore). Não há, como podemos 

comprovar também com o exemplo da gramática, a pronuncia do « s » do indefinido plural 

quelques [kelke], ocasionando, assim, a supressão do « s » plural no francês escrito por parte 

dos informantes. Explicação essa assaz similar aos dos exemplos (16) e (17). 

18-  (A1.2) « ... quelque_ textes... » 

                         (...quelques textes...) 

Adjetivo possessivo 

Os erros dos adjetivos possessivos dividiram-se no seguinte percentual: 60% de erros 

devido à troca e 40% relacionados à erros de interferências linguísticas, totalizando 5 

ocorrências nos escritos dos aprendizes. Os possessivos, assim como na língua portuguesa, 

concordam em gênero e número com o substantivo que o precede, além de variar de acordo 

com a pessoa possuidora. 
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Gráfico 7  : Adjetivo possessivo 

Em francês, o que é nomeado pela sua gramática de adjetivo possessivo, em português 

chama-se pronome possessivo. Entretanto, suas funções são similares em ambas as línguas.  

Ao observar a tabela abaixo, nota-se que os adjetivos possessivos em francês foram 

dispostos em negrito e caixa alta e os pronomes possessivos em português, também em 

negrito, em caixa baixa. Optou-se por essa disposição, com o intuito de facilitar a análise 

contrastiva dos pares das duas línguas.  

Enquanto que na língua francesa existe apenas uma forma de grafia dos possessivos 

quando o sujeito for plural e a coisa possuída singular - notre, votre, leur - (nosso / nossa, 

vosso / vossa, seu / sua
13

) e - nos, vos, leurs - (nossos / nossas, vossos / vossas, seus / suas) 

quando o sujeito e a coisa possuída forem plurais; em português, os possessivos se desdobram 

em gêneros diferentes, sempre concordando com o gênero do substantivo que o precede. 

Contrariamente do que acontece na língua francesa, que poderá lançar mão de um adjetivo 

possessivo masculino para uma palavra feminina, quebrando, assim a regra internalizada da 

concordância que se tem em português L1. Tal problema será mais bem explicado logo em 

seguida nas amostras (19), (20) e (21). 

                                                             
13 Segundo Bechara (2009), os pronomes possessivos da 3ª pessoa do singular e plural em português podem 

causar dúvidas a respeito do possuidor. Nesse caso, o autor sugere a substituição de “seu, sua, seus, suas” pelas 

formas “dele, dela, deles, delas”. 

 

60% 

40% 

ADJETIVO POSSESSIVO 

Troca Interferências linguísticas 
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Logo, quando o sujeito é plural em francês, não existe diferenciação de gênero entre os 

adjetivos possessivos, não importando se a coisa possuída for singular ou plural, eles se 

manterão uni genéricos. Essa é a razão pela qual os adjetivos possessivos em francês, 

dispostos na tabela abaixo, se repetem nos desdobramentos genéricos em português. 

 

Tabela 5: Adjetivos possessivos em francês e pronome possessivo em português 

Troca 

19- (B1.2)  a. « ... s’amusent de son beauté.. » 

                                 (... s’amusent avec sa beauté...) 

No exemplo (19) ocorreu erro de troca genérica do possessivo sa  pelo son. No trecho son 

beauté (seu beleza), o aprendiz trocou o gênero dos possessivos, não se apoiando em sua L1 

como forma de estratégia cognitiva da descoberta do gênero da palavra em questão, visto que 

a palavra possui o mesmo gênero nos dois idiomas. O informante deve ter ignorado ou 

desconhece tal informação ao não se apoiar em sua L1 ao momento da inferência genérica na 

grafia do possessivo em francês. Essa estratégia de apoio mostrou-se bastante falha, mesmo 

na escolha da grafia dos adjetivos demonstrativos já explicitados no item anterior.  

ADJETIVO POSSESSIVO FRANCÊS / PRONOME POSSESSIVO PORTUGUÊS 

 SINGULAR PLURAL 

NÚMERO PESSOA MASCULINO FEMININO MASCULINO FEMININO 

 

SINGULAR 

1 MON/ meu MA/ minha MES/ 

meus 

MES/ 

minhas 

2 TON/ teu TA/ tua TES/ teus TES/ tuas 

3 SON/ seu SA/ sua SES/  seus SES/ suas 

 

 

PLURAL 

1 NOTRE/ nosso NOTRE/ 

nossa 

NOS/ 

nossos 

NOS 

/nossas 

2 VOTRE/ 

vosso 

VOTRE/ 

vossa 

VOS/ 

vossos 

VOS/ 

vossas 

3 LEUR/ 

seu 

LEUR/ 

sua 

LEURS/ 

seus 

LEURS/ 

suas 
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Se se pode inferir que o indivíduo não se apoiou em sua L1 quando da descoberta do 

gênero para produzir a sentença em L2, visto que a palavra beauté e seu par em português 

« beleza » são uni genéricas, inferimos que esse erro configura-se como intralinguístico, ou 

seja, sem interferências identificáveis de outras línguas, salvo se o indivíduo não conhecesse o 

significado da palavra beauté, pois aí não seria possível analisar algo que nem mesmo o 

aprendiz soubesse o significado, o que não é o caso. A escolha heterogenérica do possessivo 

feita pelo informante é bem recorrente na produção textual de francês L3, porém de difícil 

explicação. O aprendiz possui uma referência linguística genérica numa língua anteriormente 

adquirida na qual ele poderia se apoiar e usá-la como estratégia de acerto em sua produção 

escrita em francês. No exemplo(21) houve a troca do masculino mon  ses pelo feminino ma. 

Em ambos os casos são erros de troca, porém com razões de ocorrência diferentes. No trecho 

s’amusent de son beauté, a palavra beauté é feminina.  

Na amostra (20) o aprendiz queria se referir às florestas do Brasil, entretanto, como nem a 

palavra forêts [forré] e nem o possessivo ses [sê] possuem marca de « s » plural na oralidade, 

isso talvez tenha lhe causado confusão ao momento da escrita, escolhendo o possessivo 

masculino singular ao invés do possessivo plural. 

20- (B1.2)   b. « ... de son forêts...» 

                              (... de ses forêts...). 

Normalmente, a estratégia de apoio na língua anteriormente aprendida configura-se como 

um bom recurso cognitivo no processo de aprendizagem de uma língua estrangeira 

subsequente. Entretanto, há ocasiões, quando fazemos uma análise contrastiva das duas 

línguas – francês e português - percebemos divergências que induzem o aprendiz ao erro, 

quando ele lança mão de sua estratégia de produção na língua alvo. Um exemplo claro disso 

está transcrito na amostra (21). O aprendiz inferiu corretamente o gênero da palavra université 

(universidade), em seguida fez a escolha do possessivo feminino ma concordando com o 

mesmo gênero do substantivo. Porém, por questões de assonância, a gramática francesa 

interdita encontro de duas vogais - o « a » do possessivo ma francês e o « u » da palavra 

université. 

Há, então, a prescrição pela gramática da utilização do possessivo masculino mon, 

fazendo o som [monyniversitê]. Logo, a referência linguística genérica de sua L1 na qual o 
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indivíduo normalmente se apoia, o induz ao erro nesse caso específico, ocasionando, segundo 

Selinker (1971), erro induzido.  

21-  (A1.2) « ... j’ai étudié pour ma université... » 

                          (...j’ai étudié pour mon université...) 

 

Interferência linguística 

Foram obtidos, na amostra, três erros referentes à interferências linguísticas, 

correspondendo a 40% dos erros. Segundo Selinker (1972), a interlíngua é um sistema 

linguístico criado pelo falante quando ele tenta produzir algum enunciado, seja ele oral ou 

escrito, na língua alvo. Os aspectos de interferências podem se subdividir em: transferência da 

língua materna, erro induzido, estratégias de aprendizagem de L2, estratégias comunicativas 

de L2 e generalização da língua alvo. 

Segundo Krashen (1982), a atividade da escrita é mais passível de monitoramento pelo 

aprendiz se a compararmos com a produção oral, pelo fato de o falante possui mais tempo e 

foco na forma do que se quer dizer. Entretanto, tal fato não significa que não ocorrerem 

interferências linguísticas ao momento da produção escrita. Certamente, por conta do maior 

nível de monitoramento, tenderá a haver menos ocorrências interlinguísticas na escrita e mais 

na oral. 

No exemplo (22) e (23), o informante recorreu a uma de suas línguas anteriormente 

aprendidas, o espanhol, para produzir o enunciado na língua alvo. Normalmente esses erros 

não acontecem de maneira consciente ou controlada pelo falante. O indivíduo, na maioria das 

vezes não produz interferências propositalmente. Trata-se de um processo cognitivo natural e 

muito complexo, tendo em vista o arcabouço interdisciplinar que é usado como base teórica 

para dar conta da elucidação de tal fenômeno. 

Existem diversos fatores que contribuem para que o indivíduo se apoie em uma de suas 

línguas, seja ela L1 ou L2, para produzir na língua alvo e, muitos deles, ainda desconhecidos 

pelos teóricos. Não há a neste trabalho, a pretensão de elencar todos os possíveis fatores de 

influencias, mas de expor aqueles que mais se adequam como base de apoio da 

fundamentação teórica aos tipos de erros recolhidos para este trabalho. 
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1- A recenticidade ou a frequência do uso de uma determinada língua estrangeira tende a 

influenciar sobremaneira a subsequente, tendo em vista toda a ativação cerebral que a 

utilização dessa língua provoca no cérebro. 

2- O status que o falante atribui a uma determinada língua é fator de influência, pois 

quanto mais prestigio o indivíduo acreditar que uma língua tenha maior será o fator 

influenciativo da língua anteriormente aprendida na subsequente. 

3- A distância tipológica é outro fator de interferência, segundo Hammarberg (2001) e 

Cenoz (2000). Cenoz afirma que esse fator pode ser preponderante na escolha de uma 

língua anteriormente aprendida como principal origem de influência na língua 

subsequente. Se a L2 for tipologicamente mais próxima da língua alvo, a influência da 

L2 tende a ser mais perceptível se essa língua for tipologicamente da L3 do que da L1.  

 

O português e o espanhol são línguas com pouca distância tipológica. 

Entretanto, os adjetivos possessivos da primeira pessoa do singular em francês mes é 

mais próximo do espanhol mis e mais distante do português « meus ». O som em 

espanhol do possessivo mis [mis] é tipologicamente do francês mes [mês] e não do 

som em português, que possui sonoridade de duas vogais distintas « e » e « u ». Então, 

no exemplo (21) je suis allé chez mis parents (eu fui à casa de meus pais), pode-se 

inferir que ocorreu interferência linguística quando da estratégia de apoio na LAA. 

 

22- (A1.1) « ... je suis allé chez mis parents... » 

                          (...je suis allé chez mes parents...) 

Na amostra (23) há interferência do português quando o aprendiz utiliza a palavra 

« encontre » no lugar da palavra em francês rencontré (encontrei) que está no particípio 

passado. O vocábulo encontre existe em francês, mas não como forma verbal e é raramente 

utilizado, tanto na língua oral quanto na língua escrita. Após a troca verbal, o informante usa a 

mesma estratégia de produção escrita explicitada no exemplo (22), na qual consiste na 

estratégia de apoio na LAA para produzir na língua alvo. 

23- (A1.1) « ...j’ai encontre mis amis... » 

                         (... j’ai rencontré mes amis...) 
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Advérbio 

Foram recolhidos 10 erros de advérbios, dos 40 textos analisados, referentes à 

advérbios franceses. As incorreções subdividiram-se em 5 tipos distintos: acento, acréscimo, 

inversão, omissão da vogal e troca. Os erros de omissão de vogal são erros morfológicos. No 

entanto, optou-se por essa nomenclatura para dar maior clareza na compreensão quanto ao 

tipo de erro cometido pelo informante. 

Os advérbios em francês apresentam dificuldades distintas para os aprendizes: 

a- São de quantidade e/ou de intensidade; 

b- Podem possuir grafia extensa com muitas vogais e poucos sons - como é o caso do 

advérbio beaucoup, exemplificado na tabela advérbio; 

c- Suas consoantes finais normalmente não são pronunciadas; 

d- Seu lugar na sentença pode variar de acordo com o tipo de advérbio e com o tempo 

verbal da sentença. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6 : Adverbio 

Os advérbios em francês seguem regras por vezes semelhantes às regras do português. 

A tabela abaixo exemplifica um gradação de quantidade e/ou intensidade dos advérbios em 

francês, que tendem a ser mais utilizados pelos aprendizes de fl3, visto que no recorte 

linguístico que se faz nos cursos de francês, eles aparecem com muita frequência.  

Não se pretende, neste trabalho, fazer um estudo explicativo com as regras gramaticais 

de utilização dos advérbios franceses, haja vista o detalhamento prolixo. Tentar-se-á analisar 

os erros cometidos pelos aprendizes buscando embasamento teórico dos principais autores 

ADVÉBIOS DE QUANTIDADE E/OU INTENSIDADE 

TROP + 

NÍVEL DE QUANTIDADE E/OU    

             INTENSIDADE 

 

 

 

_ 

TRÈS 

BEAUCOUP 

ASSEZ 

PEU 
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que compões a fundamentação teórica deste estudo, inversamente ao detalhamento de regras 

gramaticais.  

O gráfico mostra certa divisão igualitária quanto aos tipos de erros recolhidos para este 

trabalho. Não havendo nenhuma discrepância entre eles quanto ao percentual. Nota-se uma 

pequena diferença de 10% no erro de inversão. Vale ressaltar que um dos fatores que mais 

contribuem para esse tipo de erro é quando da progressão do aprendizado do tempo verbal 

présent de l’indicatif para o passé composé em francês. Essa generalização da regra 

intralinguística aliada ao apoio a LAA do aprendiz configuram-se como fatores de grande 

relevância para a ocorrência desse tipo de erro. O gráfico mostra esse espraiamento de erros, 

tendo em vista que os advérbios em francês não tem um aspecto de dificuldade em sua 

aprendizagem, e sim aspectos de dificuldades. 

 

 

Gráfico 8 : Advébio 

Acento 

Os advérbios très e beaucoup significam em português (muito/s, muita/s). Porém, em 

português ele é invariável se a denotação for de intensidade e variável se de quantidade. Em 

francês, o très é utilizado para intensidade e o beaucoup para quantidade. Como podemos ver 

no exemplo (24), a escolha quanto à quantidade e/ou intensidade foi correta, devido a 

inexistência lógica de quantidade de importância de algo, no trecho très important (muito 

importante). Porém, ocorreu um dos erros mais comuns quanto à utilização desse advérbio, o 

qual consiste no emprego incorreto do seu acento.  

Acento 
20% 

Omissão da 
vogal 
10% 

Acréscimo 
20% 

Inversão 
30% 

Troca 
20% 

ADVÉRBIO 
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Os acentos, em francês, são muito opacos para a compreensão inicial do aprendiz, visto 

que o agudo é faz um som fechado na vogal [ê], e o grave è faz um som aberto [é]. São dois 

fatores dificultantes: o primeiro é a estratégia de apoio gráfico, que nesse caso causa 

interferência linguística, ou seja, provoca erros. Em português o acento agudo faz um som 

aberto na vogal e o acento grave (crase) não muda foneticamente a vogal. O segundo consiste 

no fator de apoio fonético, pois o acento agudo em francês sobre o « e » fará o som [ê] no 

discurso oral e o grave fará o som [é]. A amostra (25) aprés j’aurai quatre enfants (depois eu 

terei quatro filhos), nota-se a mesma dificuldade de fixação da correta utilização dos acentos 

em francês. Normalmente essas regras internalizadas da L1 são transferidas para o fl3, na 

maioria das vezes de forma inconsciente ou arbitrária, ocorrendo interferências linguísticas de 

apoio cognitivo na LAA. Tais interferências, assim como os outros, tendem a desaparecer na 

medida em que o aprendiz avança no processo de aprendizado do fl3. 

 

24- (A1.2) «... trés important...» 

                       (...très important...) 

25- (A1.2) «  ...aprés j’aurai quatre enfants... » 

                         (...après j’aurai quatre enfants...) 

 

Omissão da vogal 

A língua francesa, diferentemente da L1 dos aprendizes, tem uma particularidade que lhe 

causa inicialmente muita estranheza: uma variedade de vogais e consoante e um exiguidade 

de sons. O estranhamento acontece, devido à comparação consciente ou inconsciente com 

alguma LAA. Não haveria estranhamento por parte dos aprendizes se base sonora não 

houvesse a ser comparada. 

 Os sons, em francês, são normalmente menores que sua representação gráfica. Quando o 

falante escuta o advérbio beaucoup, recolhido na amostra (26), entende-se o som [bokú]. Esse 

erro, talvez seja um erro de apoio fonético numa LAA, configurando-se como possível fator 

de interferência interlinguística, visto que se percebe muitas vogais e poucos sons, 
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transferindo essa percepção, nomeada por Krashen (1982) como gramática intuitiva, para a 

produção escrita 

26- (A1.1) « ... Merci beacoup... » 

                         (...Merci beaucoup... ) 

Acréscimo 

O acréscimo do « s » em expressões de quantidade em francês também é muito recorrente. 

Esse erro normalmente ocorre por generalização da regra da própria língua alvo, ou seja, é um 

erro intralinguístico. Em francês os substantivos são frequentemente acompanhados de um 

determinante, que recebe marca de gênero e número do nome que ele determina. Essa erro 

intralinguístico ocorre pela generalização da regra dos artigos indefinidos em francês, 

exemplificado na tabela abaixo: 

Les articles indéfinis 

Masculin singulier UN 

Féminin singlulier UNE 

Masculin/féminin pluriel DES 

 

Tabela 7: artigos indefinidos  

Nos exemplos (27) e (28) a palavra fruits (frutas) está no plural, o aprendiz transfere essa 

regra para expressão que determinam quantidade. Nesse caso, a gramática francesa prescreve 

o uso somente da preposição de. Tal fato causa certa dúvida de seu correto emprego ao falante 

iniciante de fl3. 

27- (A1.2) « ... et beaucoup des fruits... » 

            (...beaucoup de fruits...) 

28- (A1.2) « ... beaucoup des choses... »  

            (... beaucoup de choses...)  
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Inversão 

Os erros de inversão foram pouco mais numerosos que os outros (30 %). Existem dois 

possíveis fatores de interinfluência para a ocorrência desse tipo de erro. Todavia, um não 

exclui o outro, ao contrário, complementam-se. O primeiro consiste no apoio a L1 e/ou L2 do 

aprendiz (português e inglês), a segunda num erro interno da própria língua alvo, ocasionado 

por uma generalização da regra, a qual prescreve a posposição do adjetivo ao verbo quando o 

tempo da sentença está no presente do indicativo.  

 (A1.2) « ... j’ai travaillé beaucoup... » 

                     (...j’ai beaucoup travaillé...) 

29- (A1.2) « ... et je me suis amusé et chanté beaucoup... » 

                       (...et je me suis amusé et j’ai beaucoup chanté...) 

30- (A1.2) « ... j’ai travaillé beaucoup... » 

                          (...j’ai beaucoup travaillé...) 

Como em português o advérbio se posiciona posposto ao verbo no presente do indicativo 

e no pretérito perfeito do indicativo, a recíproca não é verdadeira em francês: quando a 

sentença está no presente, o advérbio é posposto ao verbo. Porém, se a sentença está no passé 

composé (pretérito perfeito do indicativo), o advérbio deve ser anteposto ao particípio 

passado.  Contudo, nos exemplos (30), (31) e (32), não é possível dizer com precisão se se 

trata de uma generalização da regra prescrita pela gramática francesa, a qual o adverbio é 

posposto ao verbo no tempo presente do indicativo, ou de uma interferência negativa devido 

ao apoio em uma LAA.  

Troca 

Os erros de troca são aqueles cometidos pelo aprendiz quando da adição de um elemento 

estranho ao momento da adjetivação na sentença. São incorreções normalmente facilmente 

corrigidas, devido à fácil inferência de significado pelo professor quando as corrige. Um dos 

erros mais comuns é um erros de interferência negativa causado pela língua inglesa - a troca 

do advérbio beaucoup pelo plus. Este último é compartilhado pelas duas línguas, porém 

exercem funções diferentes na sentença apesar da semelhança gráfica e fonética.  
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Na amostra (31) há um exemplo claro desse tipo de interferência. Segundo Selinker 

(1972), quando o aprendiz se apoia na LAA e esta provoca erros, houve aí transferência 

negativa ou interferência. Isso significa que a estratégia de aprendizagem na qual o falante se 

apoia na LAA nem sempre o ajuda em seus propósitos comunicativos. 

31- (A1.2) « ... j’ai acheté plus choses... » 

                       (...j’ai acheté beaucoup de choses...) 

Em francês o nome tas é sinónimo de beaucoup de. Eles denotam quantidade e não 

intensidade. Na amostra (32) a été très drôle, a palavra dôle (engraçado/a) demanda um 

advérbio de intensidade e não de quantidade. Como em português usaríamos o mesmo 

advérbio (muito) variando-o somente em gênero e número, pode-se inferir que erre erro 

consiste num erro de interferência linguística. 

32- (A1.2) « ... a été des tas drôle... » 

                            (... a été très drôle...) 

 

 Artigo definido e indefinido 

Segundo a Nouvelle Grammaire du Français (2004), o artigo é um determinante do 

nome como o qual ele acorda em gênero e em número na sentença. São subdivididos em 

masculino, feminino e plural segundo as tabelas abaixo. 

 

       

 

 

Tabela 8: Artigos definidos e indefinidos 

Os erros referentes aos artigos foram subdivididos em cinco tipos: acréscimo -  2 erros 

(8%), não supressão da vogal - 6 erros (23%), omissão do artigo - 7 erros (27%), omissão do 

« s » -5 erros (19 %) e troca - 6 erros (23%). 

LES ARTICLES DÉFINIS E INDÉFINIS 

MASCULIN 

SINGULIER 

FÉMININ SINGULIER MASCULIN E FÉMININ 

PLURIEL 

LE/ UN LA/ UNE LES/ DES 
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Gráfico 9: Artigo definido e indefinido 

Omissão do « s » plural 

Devido à raridade da pronúncia do « s » na língua francesa, a ocorrência de sua omissão 

na escrita é bem significativa. Como ele é raramente pronunciado, o falante transfere essa 

« ausência sonora » para a produção escrita. Nas amostras abaixo, todos os erros seguem um 

padrão semelhante. Tais incorreções podem ser explicadas a partir de dois fatores basais: 1- 

erro de transferência, visto que na L1 dos falantes o « s » consiste em marca oral de plural de 

identificação sonora no determinante e no nome; 2- erro interno da língua alvo, no caso fl3, 

devido à ausência do som no discurso oral. A conjugação desses dois fatores podem provocar 

esses erros ao momento da produção escrita dos aprendizes. Isso não significa 

necessariamente que a ocorrência em erros, na utilização dos artigos em francês, se traduza 

em dificuldade de serem aprendidos. Ao contrário, faz parte de um processo natural de erros 

ou lapsos inerentes ao processo de aprendizagem do falante. 

Na amostra (33) o som que o falante percebe é [deprofessér], ou seja, não há o som do 

« s » plural no artigo definido des nem no substantivo professeur. Normalmente isso é 

transferido para a escrita. Logo, as percepções de incorreção na produção escrita em fl3 tende 

a ser mais numerosa que na produção oral. Diferentemente da L1 dos aprendizes, oralmente, 

em francês, em muita da vez, não é possível saber se o falante fez uso correto do plural na 

frase, devido justamente a ausência sonora do « s » tanto no determinante quanto no nome. 

33-  (B1.2) « ...les écoles ont de_ professeur_... » 

                             (...les écoles ont des professeurs... ) 

Acréscimo 
8% 

Não 
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da vogal 
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artigo 
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Omissão do 
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Troca 
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No exemplo (34) há o som percebido [tulejur]. Reparem a ausência do « s » no artigo 

definido les foi graficamente transferida. Em (35) o som [lêjur], mostra o mesmo tipo de 

transferência do exemplo anterior.  

34- (A1.2) « Tous le_ jours, je me lève à 7 heures... » 

           (... Tous les jours, je me lève à 7 heures...) 

35- (A1.2) « .... je sor à 8 heures tous le_ jours pour étudier... » 

           (... je sors à 8 heures tous les jours pour étudier...) 

No exemplo (36) a expressão tous les jours no plural entende-se [tulêjur]. Aqui o informante 

pôs o « t » singular, talvez acreditando que o tout (todo) e tous (todos) não variassem em 

francês em número. 

36- (A1.2) « ... tout le_ jours... » 

                         (... tous les jours...) 

O som [pãdãlêdêsseméne], (durante as duas semanas) vemos, mais uma vez, a transferência 

da falta sonora na oralidade do « s ». Enquanto que na sua tradução para o português nota-se 

três marcas do « s » plural: no artigo - as, no numeral - duas e no substantivo - semanas, em 

francês não há marca do « s » plural em nenhuma das três.  

37- (A1.2) « ...pendant le_ deux semaines... » 

           (...pendant les deux semaines...) 

Logo, a ausência do som do « s » plural em francês pode configurar-se como um erro 

de apoio na L1 e/ou simplesmente transferência da ausência na percepção sonora do aprendiz 

do discurso oral para a produção escrita, sendo assim, um erro intralinguístico. 

 

Omissão do artigo 

Quanto aos erros de omissão do artigo, não se pode inferir em erro de apoio nas LAA, 

visto que tanto a gramática do português quanto a gramática do inglês prescrevem sua 

utilização. O fato é que na oralidade, esses artigos são, muita vez, imperceptíveis aos ouvidos 

do falante iniciante em fl3. No exemplo (38) a frase pour le cinéma (para o cinema), em sua 
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tradução o artigo em português parece ser mais nítido ao compará-lo com seu correspondente 

francês. O som que se percebe pelo aprendiz é um som ou ausente ou quase ausente do artigo 

definido le em francês: [purlcinemá]. Hora pode haver a percepção do som do « l » alongado 

ou a percepção da ausência sonora do som referente ao artigo em francês. Esse erro 

intralinguístico é ocasionado por uma percepção que os aprendizes fazem da própria língua 

oral, transferindo-a, por conseguinte, para a escrita. 

38- (A1.1) « ...pour_ cinéma... » 

                    (...pour le cinema...) 

39-  (A1.2) « ... et_après-midi... » 

             (... et l’après-midi...) 

40- (A1.2) « ... j’ai lu trop de livres sur _ politique et _ histoire... » 

            (...... j’ai lu trop de livres sur la politique et l’histoire...) 

41- (A1.2) « ... je m’habille avec _  jupe blanche et _ t-shirt rose... » 

           (...je m’habille avec une jupe blanche et un t-shirt rose... ) 

Na amostra (39) et l’après-midi (e ao meio dia) o som percebido é [êlaprémidi] ou 

[êprémidi], devido, como já explicitado anteriormente à a tonicidade do artigo definido em 

francês. Fenômeno semelhante ocorre nos exemplos (40) e (41). No (40) j’ai lu trop de livres 

sur la politique et l’histoire (eu li muitos livros sobre a política e a história), a parte que foi 

suprimida pelo informante forma o som [syrlapolitikelistoar].  

42- (A1.2) « ... j’ai regardé The voice Brasil e_ ecouté __ chanson_... » 

                        (...j’ai regardé The voice Brasil et ecouté des chansons...) 

O som do exemplo (42) j’ai regardé The voice Brasil et ecouté des chansons ( eu assisti ao 

The Voice Brasil e escutei cansões). A partir da conjunção, no trecho: et écouté des chansons, 

entende-se [êêcutêdêchansõ]. Na amostra (43), há um possível caso de omissão devido à 

transferência de uma LAA, possivelmente o português. Na frase je peux travailler avec des 

artistes (eu posso trabalhar com artistas), veja que na tradução não há a marca do artigo 

indefinido em português. O mesmo não pode ocorrer em francês. O som final é 



64 
 

[avekdezartiste], ligando o « s » do artigo indefinido des a vogal seguinte com som de « z » e 

sem a pronúncia do « s » final da palavra artistes. 

43- (A1.1) « ... je peux travailler avec __ artistes... » 

             (...je peux travailler avec des artistes...) 

44- (A1.2) « ... le passage que j’ai aimé _ plus... » 

                       (...le passage que j’ai aimé le plus...) 

Em le passage que j’ai aimé le plus (a passagem de que eu mais gostei), exemplo (44), 

notamos a diferença do lugar do advérbio na frase em francês e em português. O le plus 

(mais) em francês é posposto ao verbo e em português anteposto. Essa diferença contrastiva 

entre as línguas, aliada ao aspecto da a tonicidade do artigo definido, explicitado 

anteriormente, contribuem para a ocorrência da supressão do definido le na escrita. A 

transcrição do som a partir do « j com apóstrofe » figura como [jeemêlplys]. Com o « l » 

pouco alongado e supressão da vogal « e » do le plus.  

Parece que, nesses erros, sejam eles de origem intra ou interlinguística, toda sensação ou 

percepção de ausência de som na língua oral tende a ser transferida para a produção escrita. 

Isso, aliado ao nível ainda iniciante do falante, quando o som do artigo em francês não lhe é 

nítido, há talvez a tendência de suprimi-lo na produção escrita. Não se sabe se isso ocorre 

consciente ou inconscientemente. 

Não supressão da vogal do artigo e/ou desacordo genérico 

A transferência da regra de uma LAA pode ser um dos fatores contribuintes para que o 

aprendiz não suprima a vogal do artigo quando este determina um nome que comece por 

vogal. Inicialmente, o encontro das duas vogais, a do artigo em francês e a do substantivo, 

causa-lhe estranheza, visto que não há nada parecido em seu repertório linguístico. Essa é a 

razão pela qual o falante não suprime a vogal do artigo, incorrendo em erro de apoio.  Os 

exemplos (45) e (46) mostram esse fenômeno. Em L’État [letá], o som que o falante escuta é 

de somente uma vogal na junção do artigo com o nome. Tendo isso em vista, não se trata 

somente de transferência fonética intralingual, mas também de um erro de apoio em uma 

LAA.  
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 Na (46) comme l’éducation [comeledykacion]. O « a » do artigo definido feminino la não 

se entende na oralidade. Logo não se pode inferir em interferência fonética intralinguística. 

Esse erre parece ser mais próximo a um erro inconsciente de apoio, devido à não supressão da 

vogal do artigo. Normalmente, se o aprendiz não a suprime seria talvez porque não lhe causa 

estranheza na escrita, apesar de já ter visto a prescrição pela gramática da sua supressão. 

45- ( B1.2) « ...Le état doit accorder plus d’attention... » 

                            (L’État doit accorder plus d’attention...) 

46- ( B1.2) « ...comme la éducation...» 

                           (...comme l’éducation...) 

Deve haver também supressão da vogal do artigo quando este precede um nome que 

comece por « h » mudo. N a amostra (47), na grafia correta l’honnêteté [loneteté], também, 

não se houve o som da vogal « a » no discurso oral. Entretanto, o informante tende a não 

suprimir o artigo, pois lhe é parece apropriado em francês. Algo semelhante se segue nas 

amostras (48) e (49). Na frase j’ai adoré le invitation, amostra (48) e l’ après-midi (à tarde), o 

aprendiz sabe que a palavra invitation é feminina, todavia ele antepôs o determinante 

masculino. Esse fato pode ter ocorrido devido ao apoio na L1 do informante (convite) que é 

de gênero masculino, não havendo prescrição por parte da gramática do português de 

apagamento vocálico. 

47-  ( B1.2) «...doute de la honnêteté des autres...) 

                         (...doute de l’honnêteté des autres...) 

48-  (A1.1) « ... j’ai adoré le invitation... » 

                            (...j’ai adoré l’invitation...) 

 

49- (A1.1) « ...la après-midi... » 

                          (...l’après-midi...) 

O vocábulo l’après-midi em francês é comum de dois gêneros, ou seja, tanto pode ser 

masculino quanto feminino. Entretanto, a maioria dos aprendizes desconhece essa informação 



66 
 

quando da utilização dessa palavra. Logo, o não apagamento da vogal pode ocorrer 

simplesmente por apoio na LAA do falante. 

Acréscimo 

O acréscimo ocorre normalmente ocasionando erro de interferência linguística. A 

transferência linguística prescinde do apoio a alguma LAA do falante. N a amostra 50, por 

exemplo, o informante acrescentou um artigo onde seria possível em francês, porém a 

recíproca não é verdadeira em português -  quelques textes sur Internet (alguns textos na 

internet). 

50- (A1.1) « ...quelque textes sur l’Internet... » 

                        (...quelques textes sur Internet...) 

Na sentença do exemplo (51) (eu fui à praia no sábado). Veja que na tradução há a 

contração da preposição « em » com o artigo « a » em português. Em inglês, também se usa a 

preposição on para os dias da semana. Essa regra, de alguma forma, é transferida consciente 

ou inconscientemente, ao momento da escrita da em fl3. O que parece de difícil explicação, 

trata-se da escolha do vogal « a » anteposta ao dia da semana em francês samedi, visto que 

não há a prescrição dessa regra em nenhuma das línguas do repertório do informante. 

 

51- (A1.2) « ... je suis allé à la plage a samedi... » 

                          (...je suis allé à la plage samedi...) 

Troca 

Os erros de troca representaram 23% do total de erros referentes aos artigos em francês. 

Trata-se de uma quantidade bastante significativa, tendo em vista sua grande necessidade na 

formulação até mesmo de textos simples. 

No exemplo (52) não se vê um padrão de erros baseado na L1 do informante, mas sim na 

sua L2. Na tradução em português, a frase la violence est la même (a violência é a mesma), 

vê-se aí dois artigos do mesmo gênero. Tal fato ocorre também em francês, porém não em 

inglês. Em inglês, sua gramática não prescreve a utilização do artigo The anteposto ao 

substantivo. 
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Não há indícios de apoio numa língua anterior. Esse erro parece se tratar de apenas mais 

um erro intralinguístico do fl3, no qual o falante, com seu nível de monitoramento linguístico 

baixo, produz erros. 

52- (B1.2) « ... le violence est le même... » 

                          (...la violence est la même...)  

53- (A1.2) « ... j’adore du café.... » 

                           (...j’adore le café...) 

Pode-se dizer que na amostra (53), na sentença j’adore du café, houve troca do artigo 

definido pelo artigo partitivo ao momento da produção, por generalização. O informante 

transferiu a regra de utilização do partitivo francês, generalizando-a, para os verbos que 

exprimem subjetividade. Enquanto que os verbos que exprimem gosto e preferência em 

francês - aimer, adorer, préferér, détester, haïr - (gostar, adorar, preferir, detestar e odiar) 

deve-se usar, segundo a Gramática Francesa os artigos definidos antepostos ao substantivo; os 

verbos manger, boire e prendre (comer, beber, e tomar), por exemplo, demandam artigos 

partitivos – du, de l’, de la, des -  antepostos ao substantivos. Esse erro parece se tratar de um 

erro interno de generalização da regra de utilização dos artigos partitivos em francês, 

transferidos para expressão subjetiva do falante. 

Na sentença je suis allé au Maracanã regarder au Flamengo jouer (eu fui ver o Flamengo 

jogar) (54), ocorreu um erro interno de regência verbal, no qual o informante deveria ter 

empregado um artigo definido masculino le, pois o verbo regarder é um verbo transitivo ou 

intransitivo direto. Talvez seja um apoio no verbo « assistir » em português ou até mesmo 

uma generalização da regra de regência verbal em francês como a do verbo Aller (Ir)em 

francês. Assim como em português, esse verbo demanda uma preposição. A contração au em 

francês (à +le), no qual o informante empregou a preposição à em francês contraída com o 

artigo definido le anteposto ao nome do time. 

54- (A1.2) « ... je suis allé au Maracanã regarder au Flamengo jouer... » 

                           (...je suis allé au Maracanã regarder le Flamengo jouer... ) 

Nos exemplos seguintes do (55) ao (58), os erros que aparecem possuem razoes bastante 

semelhantes. Nessas amostras pode-se explicá-los a partir de dois pontos:  
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1- O informante talvez desconheça o gênero das palavras em francês e escolheu os 

artigos antepostos ao acaso, por se tratar de um falante com monitor under- user 

(subativado), segundo Krashen (1982). Ele geralmente não se preocupa com o 

« como dizer algo » e sim com « o que dizer ». As regras gramaticais não lhe são 

fixadas e, com isso, ignora o acordo do artigo com o nome que o antecede.  

2- Ocorreu interferência linguística, pois o apoio na LAA provocou erro gramatical na 

língua alvo.  

No exemplo (55), la prochaine année (o próximo ano), o adjetivo prochaine acorda 

com a palavra feminina année, assim como em português no masculino. Algo parecido 

ocorre nos exemplos seguintes. Na amostra (56), a palavra de origem inglesa t-shirt é 

masculina. Na sentença un t-shirt (uma camiseta), pode ter havido apoio na L1 para a 

escolha do artigo feminino em francês une.  

Em ce sera un long voyage (será uma longa viagem) (57) consiste num erro bastante 

recorrente. Em francês a palavra voyage (viagem) é do gênero masculino. Então, os 

aprendizes tendem a se apoiar no gênero da palavra em português para produzir em fl3, 

ocasionando erro. 

Como podemos ver no exemplo (58) o trecho la mauvaise réaction (a má reação), o 

informante concordou perfeitamente o adjetivo mauvaise (má) no feminino com o substantivo 

feminino réaction (reação). Porém ele não fez o mesmo com relação ao artigo, pondo-o no 

masculino. Esse erro parece ser provocado pelo baixo nível automonitoramento ao momento 

da escrita. 

 

55-  (A1.2) « ... le prochaine année... » 

                          (...la prochaine année...) 

56- (A1.2) « ... peut-être une t-shirt... » 

             (...peut-être un t-shirt...) 

57- (A1.2) « ... ce sera une long voyage... » 

                          (...ce sera un long voyage...) 

58- (A1.2) « ... le mauvaise reaction... » 
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                          (...la mauvaise réaction...) 

Os artigos definidos e indefinidos consistem como um dos tópicos gramaticais no qual 

há quantidade significativa de erros. Esses erros são provocados ora pelo apoio a uma LAA 

(transferências negativas), ora pelo baixo nível de automonitoramento do aluno ao produzir 

um texto. 

 

 

Artigos contraídos 

Os artigos contraídos em francês, como o próprio nome já diz, é a contração de uma 

preposição com um artigo. Um dos erros que podem ser recorrente no processo de 

aprendizagem de fl3 é a não contração da preposição com o artigo. Vale ressaltar que podem 

ocorrer outros tipos de erros referentes aos artigos contraídos em francês, no entanto, não 

foram observados nos dados deste trabalho. 

 

MASCULINO SINGULAR FEMININO SINGULAR 

DU / DE L’ DE LA / DE L’ 

AU / À L’ À LA / À L’ 

MASCULINO PLURAL FEMININO PLURAL 

DES DES 

AUX AUX 

 

Tabela 9 : artigos contraídos 

 

 

Não contração 

Na amostra (59), pour exiger l’amélioration de les transports publiques (para exigir a 

melhoria dos transportes públicos), mesmo em português, na AC das línguas, há contração da 
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preposição « de » com o artigo « os ». Em inglês não há preposição ao traduzir a sentença 

francesa - to demand better public transports. Nesse caso, pode-se excluir ocorrência de apoio 

nas LAAs do falante e pensar na possibilidade que o aprendiz pode ter incorrido em erro por 

falta de monitoramento.  

 

59- (A1.2) « ...pour exiger l’amélioration de les transports publiques.. .» 

            (...pour exiger l’amélioration des transports publics...) 

 

60- (A1.2) « ... vous êtes à le musée... » 

                            (... vous êtes au musée...) 

Explicação análoga é dada ao exemplo (60), no qual o informante não contrai a preposição 

à com o artigo definido francês le. Na sentença vous êtes au musée (você está no museu), 

houve também falta de monitoramento do falante no momento da sua produção escrita. 

Artigo partitivo 

ARTIGO PARTITIVO MASCULINO FEMININO 

SINGULAR DU / DE L’ DE LA / DE L’ 

PLURAL      DES         DES 

Tabela 10: artigos partitivos 

Os artigos partitivos são um ponto gramatical de elevada importância no aprendizado 

em fl3, visto que não há correspondência nas LAAs dos aprendizes. Foram observados e 

coletados dois tipos de erros deste tópico: erros de troca (20 %) e erros de omissão dos 

partitivos (80%). Não parece estranho que os erros de omissão figuram como os de maior 

porcentagem, devido a inexistência dos artigos partitivos nas LAAs dos falantes. 
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Gráfico 10: Artigo partitivo 

 

Omissão 

As amostras abaixo, da (61) a (64), apresentam erros semelhantes quanto à omissão do 

partitivo nas sentenças. Na amostra (61) je prends aussi du lait avec du chocolat (eu tomo 

também leite com chocolate), nota-se que os substantivos lait e chocolat têm de ser 

precedidos pelo partitivo masculino singular francês du, não havendo nada a se colocar nas 

línguas anteriormente aprendidas se fizéssemos a tradução dessa frase para análise contrastiva 

das línguas do repertório do aprendiz. Como nas LAAs dos aprendizes isso não existe, há 

grande tendência em omiti-los em fl3. 

Na sentença nous avons acheté du pain avec du fromage (62) (nós compramos queijo), foi 

omitido o partitivo du da palavra fromage. E et écouté de la musique (63) (e escutar mística), 

nota-se a omissão do partitivo feminino de la. Na amostra (64) Nicolas était dans la cuisine, il 

mangeait de la pâte (Nicolas estava na cozinha, ele comia massas), ocorre novamente omissão 

do partitivo feminino de la. 

 

61- (A1.2) « ... je prends aussi du lait avec _ chocolat... » 

                        (... je prends aussi du lait avec du chocolat...) 

62- (A1.2) « ... nous avons acheté du pain avec_ fromage... » 

Omissão 
80% 

Troca 
20% 

ARTIGO PARTITIVO 
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            (...nous avons acheté du pain avec du fromage...) 

63- (A1.2) « ... et écouté __ musique... » 

                        (...et écouté de la musique...) 

64- (A1.2) «  Nicolas a été dans la cuisine, il mangeait _ la pâte... »...   

            (...Nicolas était dans la cuisine, il mangeait de la pâte...) 

Todos esses erros de omissão tem por base a inexistência de algo parecido nas LAAs do 

aprendiz. A aprendizagem da utilização correta utilização da regra dos artigos partitivos em 

francês é por vezes demorada. Normalmente o aluno tende a se apoiar na sua LAA para 

produzir na língua alvo. Como ele não encontra nenhum artigo, ele omiti os partitivos nas 

sentenças. 

troca 

65- (B1.2) « ... je n’ai pas du temp_... » 

                       (...je n’ai pas de temps...)  

Em francês, os artigos partitivos na negação devem metamorfosear-se em de ou d’ se a 

palavra que o antecede começa por vogal ou « H » mudo. No entanto, muita da vez, quando o 

aprendiz emprega corretamente o partitivo esquece a regra do partitivo na negação. Esse erro 

é um erro interno da própria língua ocasionado por falta de monitoramento. No exemplo (65) 

je n’ai pas de temps (eu não tenho tempo), como a frase é negativa o partitivo du tornou-se 

de. 

 

 Conjunção 

As conjunção em francês, assim como em português e inglês, servem para coordenar a 

sentença. A conjunção et é utilizada com muita frequência e representou 
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Gráfico 11 : conjunção 

 

Omissão 

Todas as ocorrências de erros de omissão da conjunção podem ter sido ocasionadas por dois 

fatores não excludentes entre si: 

1- Erro intralinguístico de apoio fonético na própria língua francesa para produzir o texto 

escrito. Em francês não existe o som do t na pronúncia da conjunção et. Entende-se 

somente [é] do et. 

2- Erro de apoio na LAA, devido à grafia semelhante da conjunção em português « e ». 

 

66- ( A1.1) «...J’aime Marie e Marcus... » 

            (...J’aime Marie et Marcus...) 

67- (A1.2) « ... je me suis habilleè avec une jupe blanche e_ t-shirt... » 

              (je me suis habilleé avec une jupe blanche et un t-shirt 

68- (A1.2) « ... e_ mon télephone a été volé... » 

             (...et mon téléphone a été volé...)  

Omissão 
61% 

Troca 
39% 

CONJUNÇÃO 
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69- (A1.2) « ... e_ après je suis allé à la plage... »  

            (...et après je suis allé à la plage...) 

70- (A1.2) « ... e_ arrivé a la Sorbonne... » 

            (et arriver a la Sorbonne... ) 

Troca 

Na amostra (71) houve troca da conjunção si pelo adjetivo demonstrativo ce .Trata-se 

da única ocorrência de troca deste tópico, porém obtém explicação semelhantes a supracitada 

referente à omissão. Na frase puis si possible je voyagerai (depois se possível eu viajarei) 

pode ter ocorrido tanto o apoio fonético no francês para produzir o texto, ou seja erro 

intralinguístico, quanto o apoio na L1 para produzir em fl3. Esse erro pode ter ocorrido 

também devido ao baixo monitoramento 1 do aprendiz. 

71- (A1.2) « ...puis ce possible je voyagerai... » 

          (...puis si possible je voyagerai...) 

 

Locução conjuntiva 

Em todos os dados analisados para este trabalho, houve apenas uma ocorrência de erro 

deste tipo. Todavia, trata-se de um erro bastante recorrente no processo de aprendizagem de 

fl3. Existe a tendência da generalização de utilizar o advérbio pourquoi ao lugar de parce que. 

Troca 

72- (A1.2) « ... pour quoi j’ai présenté un projet... » 

          (... parce que j’ai présenté un projet... ) 

No exemplo (72) parce que j’ai présenté un projet (porque eu apresentei um projeto), 

na análise contrastiva com o português, o ponto divergente é que na pergunta o vocábulo é 

separado e na resposta é junto. Essa regra da L1 do aprendiz tende a ser transferida para o 

francês L3 ocasionando interferência. 
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Locução adverbial 

No que se refere às análises de erros das produções escritas em francês L3, observou-

se somente uma ocorrência de troca de preposição nos escritos dos aprendizes.  

Troca 

73- (A1.1) «... je ne vais pas arriver en temp... » 

                      (... je ne vais pas arriver à temps...) 

A amostra (73) je ne vais pas arriver à temps (eu não vou chegar à tempo). A norma 

culta da língua portuguesa pede para usar a preposição « a » em «  a tempo » quando se utiliza 

o verbo chegar. Porém, tal fato normalmente não acontece ao verificarmos a língua oral L1 

dos aprendizes. Há preferência pela preposição « em », fazendo « em tempo » (forma 

desabonada pela gramática da língua portuguesa).  

O fato de o aprendiz ter utilizado a preposição en em francês, ao invés de à, configura-

se justamente em erro de interferência linguística ocasionado pelo apoio em sua L1 ao tenta se 

comunicar em fl3. 

 

Preposição 

Segundo a análise dos dados os erros referentes às preposições dividiram-se em quatro 

categorias: acento (11%), não supressão da vogal (9%), omissão (53%) e troca (11%). Foram 

contabilizados dezesseis erros ao total subdivididos nessas categorias. O erro de omissão foi 

aquele que obteve o maior número de ocorrências, seguido pelos erros de acentuação. 
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Gráfico 12: preposição 

Acentuação 

Nas amostras (74) e (75) verifica-se a troca dos acentos grave pelo agudo em francês. 

Na frase et aprés, je suis allé à la gym (74) (e depois, eu fui à academia), a preposição après 

em francês foi escrita corretamente, porém, houve erro quanto à forma correta de acentuação. 

Enquanto que em português o acento agudo faz som aberto na sílaba acentuada, em francês 

ele a fecha. Já o acento grave da palavra après é pronunciado de forma aberta [apré], o que 

em português é usado normalmente como crase, sem alteração do som da vogal craseada. 

A explicação é semelhante para o exemplo (75) après j’ai me suis couché (depois eu 

me deitei). O falante procura parâmetros em alguma língua anteriormente aprendida para 

produzir na língua subsequente. Nesse caso o falante apoiou-se na regra de acentuação de sua 

L1, no caso o português, como língua de apoio para ser utilizada como língua base na 

estratégia comunicativa do indivíduo. 

74- (A1.2) « ...et aprés, je suis allé à la gym... » 

           (...et après, je suis allé à la gym...) 

75- (A1.2) b.  « ...aprés j’ai me couchent... » 

                            (...après j’ai me suis couché...) 

 

Na amostra (76) je suis resté à la maison (eu fiquei em casa) parece ser um caso de baixo 

monitoramento ao não acentuar a preposição à em francês. 
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76- (A1.2) « ...je suis resté a la maison... » 

                         (...je suis resté à la maison...)  

Não supressão da vogal da preposição 

Ocorreu apenas um erro de não supressão da vogal da preposição (77). No excerto le 

manque d’engagement (a falta de engajamento). Não podemos inferir em erro de interferência 

fonética intralinguística, visto que o aprendiz escuta o som [dengagemã] e não um som 

separadamente de uma vogal « e » da preposição de em francês e depois da vogal « e » da 

palavra engagement. Excluindo esse fator intralinguístico, resta-nos pensar na possibilidade 

de apoio numa LAA, pois a regra da gramática da língua portuguesa não prescreve a 

supressão da vogal da preposição quando esta antecede substantivos que começam por vogal. 

77- ( B1.2) « ...le manque de engagement...” 

          (... le manque d’engagement) 

 

Omissão 

Os exemplos de omissão que se seguem, do (78) ao (81), são provavelmente erros de 

baixo monitoramento ao momento da escrita ou de apoio na LAA. A fadiga, o estresse, a 

dispersão, entre outros fatores, podem contribuir par que erros como esse ocorram erros de 

baixo monitoramento. 

Na amostra (77), merci beaucoup pour ton invitation (obrigado por teu convite), pode ter 

ocorrido também erro de apoio na L1 do falante, pois em português e em francês « por » e 

pour são confundíveis pelos alunos. 

78- (A1.1) «  ...merci beaucoup po_r ton invitation... » 

                      (...merci beaucoup pour ton invitation...) 

79- (A1.2) « ... po_r la vie... » 

                       (...pour la vie... ) 

80- (A1.2) « ... po_r passi po_r la rue... » 

                          (...pour passer par la rue...) 
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Explicação semelhante pode ser dada ao exemplo (78) pour la vie (para a vida) e (79) 

pour passer par la rue (para passar pela rua). Sendo que neste último exemplo o informante 

confunde pour (para) e par (pela) em francês. Configurando-se como um erro de 

interferência. 

No exemplo (80) je suis allé à un concert (eu fui a um concerto). Embora o informante 

conheça a regra gramatical quanto à regencial do verbo Aller (Ir) em francês, parece ter 

havido baixo monitoramento ao escrever a sentença. Algo semelhante acontece no exemplo 

(81) proche de mon travail (perto do meu trabalho), visto que mesmo na L1 do aprendiz a 

construção exige uma preposição « de ». 

81-  (A1.2) « ... je suis allé _ un concert... » 

            (...je suis allé à un concert...)  

82- (A1.2) « ... proche __ mon travail... » 

         (... ... proche de mon travail...) 

Troca 

O aprendiz confundiu, exemplo (82) et après ce jour je n’ai pas étudié (e depois desse dia 

eu não estudei), ao utilizar um adverbio puis ao lugar de uma preposição après. Logo, feriu a 

regra prescrita pela gramática da língua francesa atrelando um advérbio a um nome travail. 

Esse erro é um erro intralinguístico: o aprendiz tende a supor que tanto o puis (após/ em 

seguida) quanto o après (após/ em seguida) podem ser utilizados indiferentemente. 

83- (A1.2) « ... et puis ce jour je n’ai pas etudié... » 

                           (...et après ce jour je n’ai pas étudié...) 

Já no exemplo (83) je suis allée au cours de chants (eu fui ao curso) o aprendiz 

provavelmente deve ter esquecido de fazer a contração da preposição à com o artigo definido 

lê em francês. Parece ter ocorrido dispersão ao momento da escrita e não desconhecimento da 

regra. 

84- (A1.2) « ... je suis allée à cours de chants... » 

                          (...je suis allée au cours de chants...) 
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A amostra (84), j’ai fait un exposé à l’université (eu fiz uma apresentação na 

universidade), houve a troca da preposição à la pela en em francês, talvez por apoio a sua L1 

que prescreve a preposição « em » em português, que é muito próxima da utilizada pelo 

informante em francês. 

85- (A1.2) « ... j’ai fait un exposé en université... » 

                         (...j’ai fait un exposé à l’université...) 

Na amostra (85), puis nous avons mangé dans un restaurant à Leblon (depois nós 

comemos num restaurante no Leblon), o aluno trocou a preposição dans un por au un, 

combinação inexistente na língua francesa. Parece um erro intralinguístico de inatenção ao 

momento da escrita. 

86- (A1.2) « ... puis nous avons mané au un restaurant au Leblon... » 

                         (...puis nous avons mangé dans un restaurant à Leblon...) 

No exemplo (86) ce sera un long voyage vers dix heures en voiture ( será uma longa 

viagem de carro), o informante trocou a preposição en por à la. Em francês, usa-se a 

preposição en para vários meios de transporte, inclusive para automóvel. Porém a preposição 

à la não é prescrita pela gramática da língua francesa nesse caso. Parece outro caso de erro 

interno devido ao monitoramento muito baixo do aprendiz. 

87- (A1.2) « ... ce sera une long voyage vers dix heures à la voiture... » 

            (...ce sera un long voyage vers dix heures en voiture...) 

Nos exemplos seguintes (87), (88) e (89), ocorrem erros pela troca de preposições. Na 

amostra (87) à l’USP ou à l’IMPA (na USP ou no IMPA), o aprendiz trocou a preposição por 

apoio na sua L1.  

Já na amostra seguinte (88), s’amusent avec sa beauté (se divertem com sua beleza), a 

preposição de não é prescrita pela gramática da língua francesa. Esse erro parece ter sido 

interno, pois se a aprendiz tivesse se apoiada em sua L1, talvez tivesse empregado a 

preposição correta, visto a correlação português e francês nesse ponto – « com » e « avec »- 

(divertir-se com / s’ amuser avec). 
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O exemplo (89) je vais voyager pour un mois pour la France ( eu vou viajar por um mês 

na França) 

88- (A1.2) « ... dans l’USP ou _ l’IMPA... » 

            (...« ... à l’USP ou à l’IMPA...) 

89- (B1.2)  a. « ... s’amusent de son beauté.. » 

                          (...s’amusent avec sa beauté...) 

90- (A1.2) «... je vais voyager pour un mois dans le France...» 

           (...je vais voyager pour un mois pour la  France...) 

 

 Pronome sujeito 

 

 

Gráfico 13: Pronome sujeito 

Omissão 

Em francês, o pronome sujeito da 3 pessoa Il pode se referir a uma pessoa do sexo 

masculino, a algo do gênero masculino ou, simplesmente, para se construir uma frase 

impessoal. Nesse último caso, o pronome não tem nenhuma relação genérica com o objeto. 
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Ele serve para conjugar o verbo impessoalmente, visto que o verbo em francês, 

contrariamente ao português, exige a colocação do pronome pessoal para ser conjugado.  No 

exemplo 91 il existe plusieurs problèmes (existem vário problemas), o informante suprimiu o 

pronome sujeito da 3 pessoa em francês talvez por interferência linguística, pois como pode 

ser notado em sua tradução, o verbo em português não é precedido do pronome sujeito. 

 

91- (B1.2) « ...Au Brésil _ existe plusieurs problèmes... » 

                          (...Au Brésil, il existe plusieurs problèmes... ) 

92- (B1.2) «  ... beaucoup de payment sont en retardes, et quand ils le touchent n’est pas 

suffisant pour survivre... » 

(...beaucoup de payments sont en retard, et quand ils les touchent, il n’est pas suffisant 

pour survivre...) 

Acréscimo do neutro 

93- (B1.2) «  ... la vie de professeur... ce n’est pas bonne... » 

                               (...la vie de professeur n’est pas bonne...) 

 

Pronome relativo 

 

Gráfico 14 : pronome relativo 
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Troca 

94- (A1.2) « ... pendant le deux semaines qui je n’ai pas eu cours... » 

          (...pendant les deux semaines dans lesquelles je n’ai pas eu cours...) 

95- (A1.2) « ... une histoire d’une enfant que s’appelle... » 

(...une histoire d’une enfant qui s’appelle...) 

Omissão 

96- (A1.2) « ... Nicolas pense ____ le bébé est une fille... » 

             (...Nicolas pense que le bébé est une fille... ) 

Pronome complemento do objeto direto (COD) 

Troca 

Houve somente um caso de erro referente a essa categoria. Como podemos notar no 

exemplo (97) je vais aimer vous rencontrer (eu vou gostar de encontrá-lo), ocorreu apenas a 

inversão do lugar do pronome, o qual deveria ser anteposto ao verbo. Trata-se, ao que parece, 

de um erro interno por falta de monitoramento ao momento da escrita. 

97- (A1.1) « ...je vais aimer rencontre vous... » 

                       (...je vais aimer vous rencontrer ...) 

 Substantivo 

 

Gráfico  15 : substantivo 
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Omissão 

98- (B1.2) « ...beaucoup de payment_... » 

                           (...beaucoup de payments...) 

99- (B1.2) « ...de_ professeur_... » 

                                (des  professeurs) 

 

Influência interlinguística 

Na amostra (100) j’aime resté avec ma famille (eu amo ficar com a minha família) o 

informante apoiou-se na sua L1 para produzir em fl3, visto que « familie » é tipologicamente 

de famille em francês. 

100- (A1.1) « ...j’aime resté avec ma familie... » 

                       (...j’aime rester avec ma famille...) 

No exemplo 101 o falante já utiliza sua L2 para produzir em francês. Na dificuldade de 

encontrar o vocabulário em francês, o informante apoiou-se na sua língua inglesa, 

ocasionando assim influência interlinguística inglês>francês. 

101- (A1.2) « ... j’ai eu a party le 25... » 

                         (... j’ai eu une fête le 25...) 

Como pode ser analisado na amostra (102), o informante recorreu a sua L2 (o espanhol) 

para produzir seu escrito em fl3. A palavra redaction em francês e redacción em espanhol são 

muito próximas, ocasionando interferência linguística espanhol>francês. Já na amostra (102), 

houve transferência português>francês, visto que a palavra « mundial » em português é 

tipologicamente do francês mondiale. Tal fato fez com que o informante lançasse mão desse 

recurso de apoio na L1 para busca do vocabulário que ele acredita ser o mais pertinente para 

sua comunicação. Em muitas das vezes o falante não se dá conta que ele utilizou tal recurso 

cognitivo de apoio linguístico ao momento da escrita.  
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102- (A1.2) «  ...j’ai corrigé rédaccións.. » 

                      (...j’ai corrigé des rédactions...) 

    103 - (A1.2) « ... le Brésil, la sixième économie mundiale... » 

                (...le Brésil, la sixième économie mondiale...) 

 

 

A palavra inglesa academy não tem nenhuma semelhança grofo-fonética com a 

palavra francesa gymnastique. Entretanto, na falta de vocabulário, o falante incorreu no erro 

de transferência positiva, ou seja, o erro ajudou no processo de comunicação com seu 

interlocutor, pois a mensagem foi transmitida. Na amostra (104)   je vais à academy (eu vou à 

academia), pode-se inferir que o erro tem por base o apoio no léxico da L2 do informante, não 

por ser o mais próximo, mas talvez por ser o único recurso comunicativo daquele momento da 

escrita. Outro fator que pode influenciar esse tipo de erro é o da recenticidade da utilização da 

L2. Se o aluno utiliza sua L2 com certa regularidade ou a utilizou momento antes de ingressar 

ao curso de FLE, haverá maior tendência interinfluenciativa das línguas. 

   104 - (A1.2) «  je vais à academy... » 

                   (...je vais à la gymnastique...) 

Outro erro comum consiste em produzir em francês baseando-se em estruturas 

sintáticas que não da L1 nem da L2. Essas estruturas são improváveis nas produções orais e 

escritas de um falante nativo. Esse recurso é bastante desconhecido pelos teóricos, visto que, 

em francês, exemplo (105) j’étudierai mon master (eu farei meu mestrado) e em inglês I do 

my master utiliza-se verbos análogos. Ao momento da produção, o informante utilizou o 

verbo em francês étudier ocorrendo em erro que não se explica por estratégia de apoio, 

tratando-se de um erro interno da própria língua alvo. 

    105- (A1.2) « ... j’étudierai mon master... » 

                           (...je ferai mon master...) 
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Na amostra (106) au moment actuel (no momento atual) vê-se um nítido erro de apoio 

na L1 do falante. As palavras atual em português e actuel de mesma tipologia. Tal fato se 

configura como um dos fatores de influências interlinguísticas ao produzir na língua alvo. 

    106- (B1.2) « ...au moment actual...» 

                        (...au moment actuel...”) 

 

No exemplo (107) un t-shirt ou un livre (uma camiseta e um livro) ocorreu apoio na 

língua espanhola libro para produzir em francês. Como as duas palavras são parecidas, o 

informante lançou mão de seu recurso cognitivo de apoio a sua L2 ao produzir em fl3. 

   107- (A1.2) a « ... une t-shirt ou un libre... » 

                            (... un t-shirt ou un livre...) 

Na amostra (108) la dernière classe (a última aula) pode ter ocorrido tanto um erro 

intralingual pelo fato do esquecimento da vogal « e » ou um apoio na língua anteriormente 

aprendida, visto que a palavra class se assemelha com a palavra inglesa.  

   108- (A1.2) « ... le dernier class_... » 

                            (...la dernière classe...) 

Troca do acento 

 No exemplo (109) je voudrais bien venir au cinemá voir le film (eu gostaria de ir ao 

cinema assistir ao filme) o informante trocou a vogal a ser acentuada devido ao apoio fonético 

intralingual. Como a palavra cinéma [cinemá] possui a última sílaba tônica, o informante 

inferiu que ali cabia o acento agudo em francês. Erro semelhante pode ser notado também no 

exemplo (110) je suis allé au cinemá (eu fui ao cinema), cometido por outro informante em 

nível de aprendizagem diferente de fl3. 

 109-  (A1.1) «  ...je voudrais bien venir au cinemá voir le film... » 

                      (...je voudrais bien venir au cinéma voir le film...) 
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  110- (A1.2) « ... je suis allé au cinemá... » 

                       (...je suis allé au cinéma... ) 

 

 Verbo 

Segundo Cunha (1982) o verbo é « uma palavra de forma variável que exprime o que 

se passa ». Isso significa que ele variará em gênero, número e caso de acordo com o sujeito. 

Nesse trabalho, os verbos engrossaram a lista de erros figurando no topo da lista das 

categorias subdividiam em classes gramaticais. 

 

Gráfico 16: verbo 

Concordância 

   Segundo a Nouvelle Grammaire du Français (2004) o tempo passado composto passé 

composé, tem de ser construído, como o próprio nome se auto explica, por dois verbos : um 

auxiliar (être ou avoir) e um verbo principal no particípio passado. No exemplo (111) et les 

autorités ont repondu contraintes (e as autoridades responderam constrangidas), o informante 

não flexionou o verbo auxiliar avoir ao momento da escrita. Nesse caso, o particípio passado 

do verbo répondre em francês é invariável, havendo somente a flexão do auxiliar acordando 

com o sujeito da sentença. Erro semelhante a falta de concordância ocorre no exemplo (112) 

Toutes les personnes qui vient au Brésil (Todas as pessoas vêm ao Brasil) onde o informante 

não faz o acordo do verbo francês venir com seu sujeito Toute les personnes. 
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Segundo Corder (1967), esses erros consistem em incorreções intralinguais no qual o 

falante testa suas possibilidades comunicativas dentro da própria língua alvo para cumprir seu 

objetivo na língua alvo 

111- (A1.2) « ... et les autorités a repondu contraintes... » 

                   (...et les autorités ont répondu contraintes...) 

 

  112 -(B1.2) « ... Toutes les personnes qui vient au Brésil... » 

                      (...Toutes les personnes qui viennent au Brésil...) 

Conjugação 

Os erros de conjugação foram subdivididos em: a- não conjugação do verbo, b- troca do 

verbo auxiliar e c- outros casos. 

a- Não conjugaçãodo verbo 

Nas amostras (113) je prends cinq par jour (eu tomo cinco por dia), (114) j’ai lu (eu 

li), (115) je suis sorti (eu saí) e (115) la maman de Nicolas a faire une langouste (a 

mamãe de Nicolas fez uma lagosta) são incorreções consideradas lapsos ou falhas ao 

momento de escrever. Esse tipo de erro não ocorreu devido a ignorância do aprendiz 

quanto à conjugação verbal, mas sim devido a um lapso de memória, ocasionando a não 

conjugação dos verbos em questão. Segundo Krashen (1982), os erros são a ignorância da 

regra da língua ao passo que os lapsos ou falhas são momentos de desvio da regra 

ocasionado por algum fator, muita vez, de difícil compreensão para o professor e até 

mesmo para o próprio aprendiz. 

113- (B1.2) «... je prendre cinque par jour...» 

                      (... je prends cinq par jour...) 

114- (A1.1) « ... j’ai lire... » 

                       (... j’ai lu...) 
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115- (A1.1) « ... j’ai sortir... » 

                    (...je suis sorti...) 

116- (A1.2) « ... la maman de Nicolas a faire une langouste... » 

             (...la maman de Nicolas a fait une langouste...) 

 

b- Troca do verbo  auxiliar  

 117- (A1.2) « ... maman a sorti de la fête... » 

                     (...maman est sortie de la fête...) 

A troca do verbo auxiliar ao momento de falar ou escrever em francês para se expressar 

no passado é muito comum no ensino/aprendizagem de fl3. Não é intensão neste trabalho, 

mostramos toda a regra de formação do passé composé, devido a exiguidade de amostras e da 

grande extensão explicativa que isso geraria. Entretanto, o que podemos avançar é que, 

normalmente, no início das aulas destinadas a esse tema (passado composto) os verbos de 

deslocamento (há exceções) e os pronominais, a gramática francesa prescreve verbo auxiliar 

être na formação do passado e o avoir para todos os outros verbos. No exemplo (117) maman 

est sortie de la fête (mamãe saiu da festa), houve justamente um erro comum em fl3, no qual 

consiste na troca do verbo auxiliar para construir sentenças no passado. Trata-se de um erro 

intralingual do fl3 no qual o falante está ainda se familiarizando com a regra de utilização do 

passé composé, o que acontecerá com a prática de sua utilização durante o cursus de 

aprendizagem do idioma. Essa testagem linguística é, segundo Corder (1967), um processo 

normal de hipóteses de produção linguística criado pelo aprendiz que, evidentemente, incorre 

em erros e acertos. 

c- Outros casos 

O erro da amostra (118) j’ai travaille (eu trabalho) é um lapso comum em confundir o 

substantivo travail com o verbo travailler. Podemos dizer também que pode ter havido apoio 

fonético intralingual, pois o indivíduo entende o som [jetravai]. Tal fato pode contribuir para a 

ocorrência desse tipo de erro. 
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118-(A1.1) « ... j’ai travail... » 

                 (... j’ai travaille..) 

Outro erro bastante comum consiste em acrescentar o pronome reflexivo em verbos de 

deslocamento em francês, que normalmente fariam o passado com o auxiliar être. No 

exemplo (119) je suis allé à l’université (eu fui à universidade), o indivíduo acrescentou o 

pronome reflexivo erradamente no verbo aller. Não existe um correspondeste nas LAAs do 

aprendiz para que pudéssemos inferir apoio nelas. Trata-se de um erro de difícil explicação, 

porém, ele ocorre normalmente logo após a introdução explicativa dos verbos pronominais em 

francês. Esses verbos são normalmente deixados por último devido à crença de que o 

pronome reflexivo em francês possa ser um fator dificultante na aprendizagem do passé 

composé. 

119-(A1.2) « ... je me suis allé à l’université... » 

                      (... je suis allé à l’université...) 

Já nas amostras (120) j’ai pris aussi du lait (eu tomei leite), (121) j’ai regardé un film 

( eu assisti a um filme) e (122) j’ai pris mon petit dejeuner (eu tomei meu café da manhã), 

ocorreram respectivamente lapso (123) e generalização da regra (124) e (125). A não 

colocação do auxiliar na conjugação verbal no passado em francês foi, ao que parece, uma 

simples falha ao momento de escrever, ou seja, um erro interno da língua. Já nos exemplos 

(121) e (122) tratam-se também de erros internos, porém de causas semelhantes entre si e 

diferentes das do exemplo anterior. Na amostra (121) ocorreu generalização do acordo em 

gênero do particípio passado com o sujeito. Essa regra só é prescrita pela gramática si o 

auxiliar for o verbo être. No exemplo (122) ocorreu a generalização do verbo prendre em 

francês que, ao invés de escrever pris o indivíduo testou « prendu ». 

120- (A1.2) « ... je pris aussi du lait... » 

                      (...j’ai pris aussi du lait...) 

 121- (A1.2) «  ...j’ai regardée un film... » 

                      (...j’ai regardé un film...) 
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 122- (A1.2) « ... j’ai prendu mon petit dejeuner... » 

                     (...j’ai pris mon petit dejeuner...) 

 

Omissão 

123 - (A1.2) « ... moi et ma soeur, nous sommes ____ à Campinas pour manger... » 

           (... moi et ma soeur, nous sommes allées à Campinas pour manger...)  

124 -(A1.2) « ... nous avons été beaucoup des choses... » 

                 (...nous avons eu beaucoup de choses...) 

 125 -(A1.2) « ... Comment est_ qu’on va à la Sorbonne ?... » 

             (...Comment est-ce qu’on va à la Sorbonne ...) 

126- (A1.2) « ... la confusion que les enfants___________ dans le magasin... » 

                    (...la confusion que les enfants ont provoquée dans le magasin...) 

Influências interlinguais 

 127 -(A1.1) « ... j’ai encontre mis amis... » 

           (... j’ai rencontré mes amis...) 

128 -(A1.2) « ... j’ai fait un examen de français en octobre... » 

          (...j’ai passé un examen de français en octobre...) 

129-  (A1.2) « ... j’ai fait de Enem... » 

                      (...j’ai passé l’ENEM...) 

130- (A1.2) « ...j’ai fait deux test_... » 

                   (...j’ai passé deux tests...)  

Nas amostras acima, ocorreram influências interlinguísticas por conta do apoio na 

LAA do aprendiz. No exemplo (127) j’ai encontre mis amis (eu encontrei meus amigos), o 
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verbo rencontrer é tipologicamente de encontrar em português, contribuindo como fator de 

apoio na L1 do aprendiz. Já na estrutura sintática dos exemplos (128) j’ai fait un examen de 

français en octobre (eu fiz uma prova de francês em outubro), (129) j’ai passé l’ENEM (eu fiz 

o ENEM) e (130) j’ai passé deux tests (eu fiz duas provas) não há nenhum erro gramatical em 

francês, porém a construção sintática não é francesa, visto que em francês se utiliza o verbo 

passer e não faire como o verbo análogo em português.  

Em português é sabido que o indivíduo, nesse caso, não fabricou a prova, mas a 

preencheu ao curso do exame. A noção de agente e paciente em francês é muito mais evidente 

e explícita que em português. Tal fato causa algumas tranferências linguísticas inexistentes na 

língua oral e escrita em francês, porém estão gramaticalmente corretas. 

A frase em francês utilizando o verbo faire, nesse caso, daria a entender que o 

indivíduo fabricou a prova, ou seja, confeccionou-a. Essa impliciticidade do português 

normalmente é transferida para o francês, ocasionando erro de transferência linguística ao 

apoiar na estrutura da L1 para produzir na língua alvo. 

131 -(A1.2) « ... ma vie a tourné caotique...» 

                    (...ma vie est devenue  chaotique...) 

 132- (A1.1) « ... je me suis demiti... » 

                    (... je me suis licenciée... ) 

Nos exemplos (131) ma vie est devenue  chaotique (minha vida tornou-se caótica) e 

(132) je me suis licenciée (eu me demiti), podemos perceber que houve claro apoio na L1, 

visto que inferimos a interferência dos verbos « tornar-se » e « demitir-se » em português. Na 

ausência de léxico, o informante adaptou os dois verbos afrancesando-os para poder se 

comunicar. O afrancesamento do verbo consiste na invenção de verbos na língua alvo a partir 

de estruturas ou léxicos de línguas já adquiridas anteriormente. Trata-se de estratégias 

utilizadas pelos aprendizes chamadas de « língua intermediária » ou « interlíngua ». É um 

sistema de estruturas sintáticas híbrido, visto que não são estruturas nem da L1 do aprendiz 

nem da língua alvo. Essa hibridização sintagmática do aprendiz, assim como a maioria das 

outras influências ou interinfluências linguísticas, tendem a desaparecer na medida em que ele 

progride nos níveis de proficiência da língua alvo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As línguas tendem a interagir no falante bilíngue ou plurilíngue e tal fenômeno provoca 

sentenças hibridizadas de diversos tipos ao momento da produção do aprendiz. As influências 

das LAAs ocorrem inexoravelmente no processo de aprendizagem da língua alvo. 

Os fenômenos relacionados à aprendizagem de L3 tendem a ser mais complexos, pois os 

aprendizes monolíngues ainda não possuem as estratégias, a experiência e o nível cognitivo 

de um indivíduo plurilíngue. Assim, o aprendiz em L3 se torna muito mais habilidoso quanto 

ao desempenho de suas tarefas linguísticas, visto que este se utiliza de estratégias de apoio 

produzir na L3.  

Os erros cometidos pelos alunos de fl3 num ambiente formal de aprendizagem foram-me 

sempre algo desafiador. Questões do tipo: 1 – « Qual o papel do erro no processo de 

aprendizagem de uma língua estrangeira? »; 2- « Como e por que eles ocorrem? » 3- « Quais 

tipos de erros são mais recorrentes em aprendizes brasileiros de fl3? », fizeram parte do meu 

dia a dia em sala de aula.  

Alguns fatores podem contribuir para as interinfluencias linguísticas tais como: 

a- A tipologia das línguas, ou seja, língua que são semelhantes tendem a se influenciar 

com mais frequência; 

b- A recenticidade- quanto maior for a frequência de utilização de uma determinada 

língua maior será a tendência desta influenciar a língua subsequente; 

c- Fatores psicológicos ou emocionais: o medo, a ansiedade, a inatenção, o estresse, tudo 

isso figuram como fatores extralinguísticos que interferem, de maneira positiva ou 

não, no processo de aprendizagem. 

O status atribuído pelo falante a uma língua também consiste num fator de 

interinfluência, entretanto ele não figurou como parte importante deste trabalho, visto 

que, independentemente do status atribuído a cada língua pelo falante, o português, o 

inglês, o espanhol e o francês figuraram como línguas de grande interinfluências.  

A análise dos tipos de interferências observáveis na comunicação escrita dos aprendizes de 

francês L3 num ambiente formal de aprendizagem, bem como seus fatores de interinfluência, 

figuraram como o cerne deste trabalho. Percebemos que as LAAs cumprem papel 

fundamental no processo de aprendizagem, pois são elas que serão utilizadas como estratégia 
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cognitiva de apoio para produzir na língua alvo. Esse recurso de apoio não se limita somente 

às LAAs. Ele pode ser um recurso intralinguístico, ou seja, pode ocorrer dentro da própria 

língua alvo.  

O português, inglês e o espanhol são línguas que exercem, em maior ou menor grau, 

variando de indivíduo para indivíduo, influências significativas na produção escrita em 

francês L3. Os erros cometidos pelos alunos, cujas línguas pertencem ao seu repertório 

linguístico, fazem parte do cursus do processo de aprendizagem do aprendiz de língua 

estrangeira e não devem ser ignorados pelo professor. O que chamamos de « erro » pode ser 

na verdade uma « falha » ou « lapso », segundo Krashen, e tem de ser analisado com cuidado. 

Pode se tratar também de estratégias comunicativas inerentes ao processo de aprendizagem, 

no qual o aprendiz utiliza formas de testagem do léxico da própria língua alvo ou das LAAs. 

Quanto às influências interlinguísticas, percebemos que não há linearidade quanto a esse 

fenômeno. Parece existir  certa flexibilidade nesse aspecto, visto que a L1 pode influenciar a 

L3 e vice versa ou a L2 pode influenciar a L1. As interinfluencias linguísticas não seguem um 

padrão sequencial do repertório linguístico do aprendiz. 

Há diversos fenômenos que figuram como fatores influenciativos interlinguais ao 

momento da produção em fl3 que, infelizmente, não foi possível tal abordagem neste trabalho 

devido à sua extensão, contudo, tentamos fazer um recorte das teorias linguísticas que melhor 

se adaptariam aos nossos propósitos. 

 A semelhança linguística (tipologia das línguas) pode ocasionar, segundo Krashen, 

(1982) o Cross-linguistic, (transferência linguística) ajudando o aprendiz na produção textual. 

Quando há lacuna de conhecimento na língua alvo o indivíduo lança mão de suas estratégias 

de aprendizagem quando busca o repertório nas LAAs para cumprir seu objetivo 

comunicativo.   

Mesmo que as estratégias contribuam para a formação de sentenças híbridas, essas 

influências não se configuram mudança de código (code-switching), pois a mudança de 

código acontece quando o falante domina os dois códigos em questão. No caso dos 

informantes desse trabalho, a utilização do léxico de outro idioma que não da língua alvo, 

trata-se de algo quase que inevitável e não uma opção de utilização de uma determinada 

língua. Quando o aprendiz utiliza um termo da L2, por exemplo, para produzir em L3, seja 

oral ou escrito, trata-se de um processo temporário, que faz parte do cursus de aprendizagem 
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de uma língua subsequente. Essas influências tendem a desaparecer conforme o aprendiz vai 

aumentando seu conhecimento cognitivo em francês L3. 

Podemos dizer que os erros cumprem papel fundamental no processo de aprendizagem e 

não poderiam ser vistos como algo danoso ao processo de aprendizagem, mas sim como 

estratégias cognitivas utilizadas pelo aprendiz. São momentos de testagens no qual o aluno faz 

hipóteses para cumprir seus objetivos comunicativos. 

  Existem outros autores que trataram da questão do erro, sobretudo no Canadá, 

focando nos erros cometidos em francês e inglês, entretanto, por não tornar a literatura muito 

extensiva, escolhemos autores que trabalharam com a aquisição de L3 no País Basco (Jaseone 

Cenoz) e com autores que trabalharam a aquisição de francês com alunos arabófonos do 

Barém e da Jordânia. 

Ainda não se sabe como esses erros ocorrem. A incapacidade de observar o que acontece 

no cérebro do aprendiz no momento das interinfluências é um fator dificultante. Porém, 

podemos inferir que eles ocorrem porque fazem parte do desejo ou necessidade do indivíduo 

em se comunicar e, a esse desejo, subjazem estratégias comunicativas que ainda nos são 

opacas.  

Existe ainda a oportunidade de se fazer um estudo comparativo de análise de erros (AE) 

abarcando diferentes repertórios linguísticos, visto que, cada indivíduo, cada língua, cada 

cultura e cada sociedade percebem o mundo e também a língua de maneiras díspares. Essas 

maneiras diferentes de ver o mundo também são impressas nos tipos de erros cometidos pelos 

aprendizes de línguas estrangeiras. 
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ANEXO I 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1. Nome:________________________________________________ 

1.1 Nível de francês:____________ 

1.2 Instituição:____________________________________________ 

2. Sexo:  m (  )                 f (  ) 

3. Idade:_________________________________________________ 

4. Escolaridade:___________________________________________ 

5. Profissão:______________________________________________ 

6. Sua língua materna (todas as línguas que você falava antes dos seis anos de 

idade):_____________ 

7. Primeira língua estrangeira aprendida/adquirida:__________________ 

A) Local onde aprendeu/adquiriu:_____________________ 

B) Tempo total de estudo em anos:________________ 

C) Com que Idade que começou a estudá-la?_______________ 

D) Nível de proficiência atingido 

Compreende:       (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                 (  ) bem 

Fala:                    (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                 (  ) bem 

Lê:                      (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                  (  ) bem 

Escreve:              (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                  (  ) bem 

E) Faz uso dessa língua com qual frequência 

(  ) raramente                (  ) eventualmente            (  ) frequentemente            (  ) diariamente              

F) Especifique o ambiente ou a circunstância de utilização da 

língua:________________________ 
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8. Segunda língua estrangeira aprendida/adquirida:__________________ 

A) Local onde aprendeu/adquiriu:_____________________ 

B) Tempo total de estudo em anos:________________ 

C) Idade que começou a estudá-la:_______________ 

 

D) Nível de proficiência atingido 

Compreende:       (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                 (  ) bem 

Fala:                    (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                 (  ) bem 

Lê:                      (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                  (  ) bem 

Escreve:              (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                  (  ) bem 

E) Faz uso dessa língua com qual frequência 

(  ) raramente                (  ) eventualmente            (  ) frequentemente            (  ) diariamente              

F) Especifique o ambiente ou a circunstância de utilização da 

língua:________________________ 

 

9. Terceira língua estrangeira aprendida/adquirida:__________________ 

A) Local onde aprendeu/adquiriu:_____________________ 

B) Tempo total de estudo em anos:________________ 

C) Idade que começou a estudá-la:_______________ 

D) Nível de proficiência atingido 

Compreende:      (  ) pouco                 (  ) razoavelmente                  (  ) bem 

Fala:                   (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                 (  ) bem 

Lê:                      (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                 (  ) bem 

Escreve:              (  ) pouco                  (  ) razoavelmente                 (  ) bem 

E) Faz uso dessa língua com qual frequência 

(  ) raramente                (  ) eventualmente            (  ) frequentemente            (  ) diariamente              
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F) Especifique o ambiente ou a circunstância de utilização da 

língua:________________________ 

ANEXO II 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

 

 

Estou plenamente de acordo em participar do projeto de pesquisa intitulado “As influências 

interlinguísticas na produção textual de francês língua segunda”, que possui como 

pesquisador responsável Rafael Barcelos de Faria, do Instituto de Letras da Universidade 

Federal Fluminense, sob a orientação da profa
.
 Dr.

a
 Telma Pereira. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as influências gráficas interlinguísticas nos 

exercícios de produção escrita de alunos brasileiros estudantes de francês. Minha participação 

consiste no preenchimento de um questionário de pesquisa sobre alguns dados pessoais e meu 

repertório linguístico. 

Compreendo perfeitamente que nas informações do questionário, fornecidas por mim, não 

existem respostas “certas” ou “erradas” e que os dados obtidos serão divulgados segundo 

diretrizes éticas de pesquisa regulamentadas por lei. 

Nome 

__________________________________________________ 

Assinatura 

__________________________________________________ 

Local e data. 

Rio de janeiro, novembro de 2013. 
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ANEXO III 
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