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Abstract

There is an evident trend regarding the learning process of Portuguese as a foreign 
language by Chinese adult speakers. On this study, we specifically refer to those who 
work permanently in Angola. Errors, considered a common phenomenon throughout the 
learning, is an important element that reflects the evolution of the linguistic competence of 
the learners. The present work tries to explain the characteristics and categorizations of the 
written errors made by these learners, through a contrasting transverse analysis. The results 
show a strong interference of the mother tongue and second language in all types of written 
errors. According to our analysis, some aspects should deserve special and more attention 
from teachers, in order to consider better the identity of learners and their specific learning 
objectives, during the planning stage.

Keywords: Angola, portuguese as foreign language, written errors. Chinese adult learners.

1. Introdução

Hoje em dia, diversos estudos têm vindo a ilustrar a importância 
de dois aspetos linguísticos fundamentais na aprendizagem de lín-
gua segunda (L2), sendo eles o domínio das regras gramaticais e a 

exploração das competências comunicativas. Nas salas de aula, regras gra-
maticais e conversação são abordadas de formas distintas, de acordo com 
as metodologias adotadas pelos docentes e características dos aprendentes. 
Os professores, de acordo com os diversos contextos de ensino-aprendiza-
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gem, necessidades e objetivos mais específicos dos discentes, selecionam e 
adaptam diferentes materiais didáticos bem como métodos, tarefas e meto-
dologias diversas, com a finalidade de oferecer aos aprendentes os melhores 
resultados possíveis.

Por experiência própria como tradutor de português em Angola e 
Moçambique, durante alguns anos, pude perceber que a popularização do 
português entre os funcionários chineses que trabalham permanentemente 
nos países africanos de língua oficial portuguesa, nomeadamente, Angola, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe (doravante 
designados por PALOP), se tem tornado uma tendência crescente.

De acordo com Corder (1967), os aprendentes usam um sistema defi-
nido da língua em cada estágio de desenvolvimento, os erros são evidências 
desse sistema, sendo sistemáticos. Neste sentido, os erros, nomeadamente na 
escrita, refletem a evolução, não podendo ser encarados exclusivamente como 
resultados negativos. Tendo também em conta as características específicas 
dos “alunos não-institucionais”1, deparamo-nos com as seguintes questões: 
quais são as características dos erros escritos destes aprendentes? Como se 
podem caracterizar? Que aspetos influenciam a ocorrência dos mesmos?

Com este estudo, procuramos responder às perguntas acima referidas, 
através da análise dos erros escritos produzidos por 10 “alunos não-institu-
cionais”, trabalhadores de uma empresa estatal chinesa na área da constru-
ção civil, em Angola. Aspetos como o contexto de ensino-aprendizagem, 
características e necessidades dos aprendentes são, também, apresentados.

2 Contexto de Aprendizagem

2.1 Contexto Social

Em resposta aos requisitos da estratégia do Governo Chinês “Go glo-
bal”2, tendo em consideração o desenvolvimento comercial e cultural entre 
a China e os PALOP, cada vez mais empresas públicas e privadas chinesas 
começam a integrar-se no mercado internacional, especialmente em África 
– continente com vastos recursos naturais e humanos. Com o propósito de 

1. Indicam-se os funcionários chineses nos PALOP que têm objetivos específicos de aprendizagem, 
não importa que tenham, necessariamente, uma alta proficiência linguística, mas que consigam 
resolver os problemas quotidianos.

2. Surgida em 1999, a estratégia “Go Global”, exortou as empresas chinesas a aproveitar as vantagens 
do comércio mundial em expansão, com o objetivo de investir nos mercados globais. China 
Policy, 2017, 3, tradução do autor.
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atender às exigências acima referidas, além de contratar mais tradutores, de 
Chinês-Português, qualificados para que reuniões, negócios, cartas oficiais, 
ou encontros de alto-nível sejam realizados com sucesso, aplicam diferentes 
estratégias para empregar trabalhadores locais e exigem que os funcionários 
chineses tenham um domínio básico de língua portuguesa.

2.2 Aprendizagem de Língua Estrangeira ou Língua Segunda

Segundo Leiria, o termo LS [língua segunda] deve ser aplicado para 
classificar a aprendizagem e o uso de uma língua não-nativa dentro de fron-
teiras territoriais em que ela tem uma função reconhecida; enquanto que o 
termo LE [língua estrangeira] deve ser usado para classificar a aprendiza-
gem e o uso em espaços onde essa língua não tem qualquer estatuto socio-
político. Embora as duas definições sejam aceites, consideramos que nenhu-
ma descreve na perfeição, a situação dos funcionários chineses a aprender 
português nos PALOP. 

Esses funcionários encontram-se num contexto muito específico de 
aprendizagem. Uma vez que, para garantir a sua segurança, são, normal-
mente, obrigados a viver numa sede coletiva – uma comunidade chinesa si-
tuada numa comunidade de língua portuguesa, contudo sem que haja imer-
são linguística. Esta situação verifica-se com mais frequência nas grandes 
empresas estatais chinesas na área da construção civil e telecomunicações. 
A interação social com falantes de português é bastante restrita e, embora 
os engenheiros tenham que realizar inspeções ou visitas semanais às obras 
sem o acompanhamento de um tradutor, o básico, que lhes é ensinado em 
aula, parece ser suficiente.

3. Definição de Erro

O erro, um fenómeno comum, é um elemento importante no processo 
de ensino-aprendizagem e quer ocorra na produção oral quer na escrita, po-
de revelar, e dar algumas pistas importantes, no que diz respeito à evolução 
da competência linguística dos aprendentes.

3.1 Erros e Interlíngua

De acordo com Madeira (2017), a aprendizagem de língua segunda/
estrangeira é facilmente influenciada por fatores individuais e extralinguís-
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ticos, nomeadamente, aptidão, motivação, estilos cognitivos, estratégias, 
personalidade e atitudes. Richards (1971) apresenta quatro possíveis razões 
para as dificuldades sentidas na aprendizagem de uma língua estrangeira: 

These second-language deficiencies maybe the results of (1) interference, 
the use of aspects of another language at a variety of levels; (2) strategies 
of learning such as over overgeneralization and analogy by means of which 
the learner tests out his hypotheses about the structure of the language; (3) 
strategies of assimilation, in which the learner makes his learning task easier; 
and (4) strategies of communication, whereby the learner adapts what he 
knows into an efficient communication model, producing an optimal utility 
grammar from what he knows of the language.

Um dos principais contributos destas teorias é a perspetiva positiva 
que pode ser dada aos erros produzidos pelos aprendentes. Selinker (1972) 
introduz o conceito de interlíngua para designar os sistemas linguísticos de 
transição que os falantes não-nativos constroem no processo de desenvolvi-
mento da competência linguística na língua segunda, explicando o seguinte. 

The utterances which are produced when the learner attempts to say sentence 
of a target language (TL)…is not identical to the hypothesized corresponding 
set of utterances witch would have been produced by a native speaker of the 
TL had he attempted to express the same meaning as the learner. Since we 
can observe the two sets of utterances are not identical, then in the making 
of constructs relevant to a theory of second-language learning, one would be 
completely justified in hypothesizing, perhaps even compelled to hypothesize, 
the existence of a separate linguistic system based on the observable output 
which results from a learner’s attempted production of a TL norm. This 
linguistic system we will call ‘interlanguage’.

De acordo com Dubois et al. (2001), a interlíngua é um sistema inter-
mediário entre a língua materna e a língua-alvo, isto é, um estádio linguísti-
co com traços da língua estrangeira estudada e da língua materna. Torna-se 
mais fácil entender que, para os funcionários que estão no período inicial de 
aprendizagem de português língua estrangeira, a interlíngua funciona como 
sistema de transição.

Reconhece-se que os funcionários, em estudo neste artigo, possuem 
conhecimentos implícitos de português, por razões de trabalho e contactos 
prévios com falantes de língua portuguesa, e acabam por criar um sistema 
próprio e individual de uso da língua. Vejamos os exemplos abaixo, registos 
reais de interação entre um funcionário chinês e trabalhadores angolanos:
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Frase I:
Frase gramatical em português Tire tudo!

Frase produzida por um funcionário chinês *Tudo tirar!
Frase original em chinês 全部（tudo） 拿走（tirar）！

Frase II:
Frase gramatical em português Tudo daqui é seu!

Frase produzida por um funcionário chinês *Aqui tudo é você! 

Frase original em chinês 这里的（aqui）都（tudo）是 你
（você）的！

Frase III:
Frase gramatical em português Se souber, fale que você sabe!

Frase produzida por um funcionário chinês *Saber fala saber!

Frase original em chinês 知道（saber）就说（falar）知道
（saber）！

Observa-se que o funcionário chinês tentou expressar um significado 
complexo através de uma junção simples de palavras que já conhecia, recor-
rendo à estrutura da sua língua materna. Bartram e Walton (1991) denomi-
nam este tipo de erros como covert mistakes, ou seja, erros encobertos:

A covert mistake is when the student says something which is correct, but not 
what they meant…Our view is that covert mistake matter as much or as little as 
many kind [sic] of mistake: if they block the communication, they do matter, but 
otherwise perhaps not. One thing to remember is that covert mistakes can be self-
correcting…It is more important to give the students information about the covert 
mistake (like any mistake) rather than necessarily leap in with a correction.

Assim, os erros encobertos, cometidos frequentemente por estes 
aprendentes chineses, dizem respeito a frases estruturalmente erradas, mas 
que em termos comunicativos resultam.

Considerando que muitos funcionários chineses têm bons conheci-
mentos de língua inglesa, esta é, variadas vezes, utilizada como coadjuvante 
no processo de aprendizagem de português língua estrangeira, uma vez que 
está estruturalmente mais próxima do português do que do chinês. No en-
tanto, nem todas essas semelhanças terão um efeito positivo na aprendiza-
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gem de uma língua segunda ou estrangeira. De acordo com Nunes (2015), 
a proximidade de línguas pode representar um obstáculo na aquisição de 
uma língua estrangeira uma vez que as semelhanças fonológicas favorecem 
a transferência linguística, como a dificuldade de distinguir os pares míni-
mos [d] e [t], ou [l] e [r] pelos aprendentes, por exemplo.

Além da competência oral, há também muitas oportunidades para os 
funcionários praticarem a sua produção escrita. Embora existam diferenças 
teóricas fundamentais entre erros de produção oral e escrita, vários estu-
dos, concretamente com aprendentes chineses, têm mostrado que o nível 
de competência oral e o nível de competência escrita estão correlacionados. 
Wu (2006) mostra que os alunos que têm alto (ou baixo) nível de proficiên-
cia na oralidade, na produção escrita apresentam resultados idênticos.

3.2 Fossilização

Durante o processo de aprendizagem de língua segunda, a interlíngua 
funciona como um continuum entre a língua materna e a língua segunda, 
até que o aprendente chegue a um nível de proficiência equivalente ao dos 
falantes nativos. Selinker (1972) refere que cerca de 95% dos aprendentes 
não chegarão a uma competência e desempenho próximos dos falantes na-
tivos, mas compreendemos que esse não tem de ser o objetivo fundamen-
tal nem de docentes nem de discentes. Eles param de aprender quando a 
sua interlíngua contém algumas regras diferentes daquelas do sistema da 
língua-alvo, causando uma estrutura linguística fossilizada. Neste contexto, 
importa saber que quer na produção oral quer na escrita, há cinco aspetos 
que podem levar ao fenómeno de fossilização, a saber: o processo de trans-
ferência linguística; transferência de instrução; estratégia de aprendizagem 
de língua segunda; estratégia de comunicação na língua segunda e, por últi-
mo, a supergeneralização da língua-alvo.

4 Metodologia

4.1 Descrição dos informantes

Os informantes deste estudo são funcionários de uma empresa estatal 
chinesa na área de construção habitacional e infraestruturas, que entrou no 
mercado da construção civil em Angola há mais de dez anos, sendo uma das 
empresas chinesas mais famosas e prestigiadas (para efeitos de confidencia-
lidade, o nome da empresa, o nome dos aprendentes e outras informações 
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mais sensíveis são devidamente omitidos). A empresa publicou, em 2018, 
um regulamento administrativo, exigindo aos funcionários que trabalham 
em Angola um conhecimento básico de língua portuguesa. Este regulamen-
to compreende que o salário anual dos funcionários pode, eventualmen-
te, ser influenciado, ou até deduzido, de acordo com a nota de um exame 
obrigatório. 

As turmas são constituídas por um máximo de 10 alunos que se en-
contram sob a orientação pedagógica de dois tradutores. Têm duas aulas 
por semana, cada uma com a duração de 60 minutos. Os nossos informan-
tes são 10 funcionários da “turma A”, falantes de mandarim, oriundos da 
China continental, com uma idade média de 31.9 anos. A permanência 
mais longa em Angola é de mais de oito anos, e a mais curta é de dois anos 
e meio. Salienta-se que os aprendentes já têm conhecimentos linguísticos 
de inglês, sendo esta uma das condições básicas para contratação. Segundo 
os dados gentilmente fornecidos pelo departamento de recursos-humanos 
da empresa, até ao final de 2018, estes funcionários ocupavam cargos em 
diferentes setores, como se pode observar na tabela I.

Ref. Ocupação Departamento Data de Início a 
trabalhar em Angola

Género Idade Escolaridade Área Profissional

1 Funcionário Departamento da Construção 2016/3/27 Masculino 29 Mestrado Engenharia Estrutural

2 Gestor Médio Gabinete de Administração do 
Presidente

2010/8/14 Masculino 44 Mestrado Engenharia Municipal

3 Gestor Médio Projecto do Instituto Geológico 2011/9/14 Masculino 34 Mestrado Prospecção e Exploração Mineral

4 Gestor Médio Departamento da Construção 2014/9/30 Masculino 27 Licenciatura Engenharia Civil

5 Funcionário Projecto da Infraestrutura em 
Kilamba Kiaxi

2014/9/26 Masculino 26 Licenciatura Engenharia Elétrica e Automação

6 Gestor Médio Projecto da Infraestrutura em 
Kilamba Kiaxi

2011/12/17 Masculino 34 Mestrado Engenharia Mecânica

7 Gestor Médio Departamento de 
Administração

2013/4/19 Masculino 41 Mestrado Computador

8 Funcionário Projecto da Infraestrutura em 
Kilamba Kiaxi

2016/3/27 Masculino 27 Mestrado Gestão de Engenharia Civil

9 Gestor Médio Projecto da Infraestrutura em 
Kilamba Kiaxi

2013/7/26 Masculino 33 Licenciatura Engenharia Civil

10 Funcionário Departamento da Construção 2016/3/27 Masculino 24 Licenciatura Engenharia Civil

Média 31.9

Tabela I. Perfil dos Aprendentes.

4.2 Métodos de ensino-aprendizagem utilizados

Sendo inicialmente conhecido como Prussian Method e usado no en-
sino da língua latina na Europa, o método tradicional de gramática-tradu-
ção tem sido amplamente usado no ensino de língua estrangeira nas salas de 
aula da China continental. Richards e Rodgers (2001) indicam, que o méto-
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do de gramática-tradução se foca na análise detalhada e dedutiva das regras 
gramaticais, seguida da aplicação desse conhecimento a tarefas de tradução 
de frases ou textos de e para a língua-alvo, utilizando a língua nativa dos 
alunos como meio de instrução.

De acordo com Clark e Gieve (2006), a imagem do aprendente chinês, 
na área da linguística aplicada, tem sido largamente construída com base 
numa perspetiva cultural “ampla” que encara valores, atitudes e práticas de 
aprendizagem de modo homogéneo. Neste sentido, o método tradicional de 
gramática-tradução parece ser o que melhor se adapta ao perfil dos apren-
dentes chineses, sendo por eles bem aceite. Importa também ter em conta 
que, no caso dos aprendentes tidos em consideração neste estudo, o objetivo 
não é ter um ótimo nível de proficiência em língua portuguesa mas, apenas, 
conseguir comunicar no dia a dia. Consideramos que o método tradicional, 
neste contexto específico, acarreta consigo muitas lacunas para o desenvol-
vimento da competência oral. 

Por outro lado, o método de ensino baseado em tarefas (Richards e 
Rodgers, 2001), deve ser oportunamente utilizado com estes aprendentes, 
uma vez que precisam de saber, ou pelo menos nomear, os locais aos quais 
se precisam de dirigir: locais da própria obra, restaurantes, hospitais e su-
permercados, por exemplo, para resolver problemas básicos do quotidiano, 
como pedir informações e direções, atender o telefone, cumprimentar al-
guém, dirigir os trabalhadores locais, etc. Observe-se, na figura I, um exem-
plo de material utilizado, em contexto de sala de aula, sob o tema “jantar 
num restaurante ocidental”, em que se pretende que os alunos estabeleçam 
diálogos entre si.

4.3 Recolha de dados

Como o objetivo principal da presente análise é identificar as caracte-
rísticas dos erros escritos de aprendentes adultos, nível de iniciação, de por-
tuguês língua estrangeira, recolheram-se 10 textos para realização de uma 
análise quantitativa e contrastiva. Os textos recolhidos fazem parte de um 
exame e referem-se ao exercício de produção escrita. Era pedido aos alunos 
que escolhessem um dos tópicos e que escrevessem um pequeno texto com 
mais de 80 palavras. Os tópicos apresentados eram:

1) Descreva um dia de viagem de um turista estrangeiro em Pequim (Pode usar 
as seguintes palavras: viajar, cinco estrelas, a Grande Muralha, a Praça Tian 
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an men, o Palácio Imperial, o Palácio de Verão, fazer compras, Pato à Pequim, 
Ópera de Pequim, Túmulos Ming).

2) Descreva a sua vida e trabalho em Angola.

5 Caracterização e Categorização dos Erros Escritos

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – QECR3 
refere a categorização dos conceitos de “erro” e “falha”:

Os erros devem-se a uma ‘interlíngua’, uma representação distorcida ou 
simplificada da competência-alvo. Quando o aprendente comete erros, o seu 
desempenho (performance) está de acordo com a sua competência, tendo 
desenvolvido características diferentes das normas da L2. As falhas, por seu 
lado, ocorrem no desempenho, quando o utilizador/aprendente é incapaz de 
pôr em prática correctamente as suas competências, como pode ser o caso de 
um falante nativo.

O QECR defende ainda que os erros são o produto transitório do de-
senvolvimento de uma interlíngua. As falhas são inevitáveis em todos os 
usos de uma língua, incluindo nos do falante nativo. Tendo por base estas 
noções, distinguem erros e falhas de ordem fonética, ortográfica, lexical, 
morfológica, sintática, sociolinguística, sociocultural e pragmática.

No seu estudo, Fernández (1997) apresenta quatro categorias princi-
pais de erros: lexicais, gramaticais, discursivos e gráficos, subdivididos em 
várias classes. Cada subclasse é explicitada com designações detalhadas e 
exemplos. Dada a abrangência, em termos de classificação de erros, adotá-

3. Conselho da Europa, 2001, 214.

Figura I. Exemplos de Slides usados na sala de aula, ensino baseado em tarefas.
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mos, neste trabalho, a categorização apresentada por Fernández. No gráfico 
I temos uma panorâmica geral dos erros dos nossos aprendentes.

5.1 Erros lexicais

Segundo Fernández (1997), os erros lexicais estão divididos em duas 
subclasses: forma e significado. Os erros lexicais (forma) podem resultar de: 

1) Uso de um significado próximo (“agradecer” por agradar)
2) Formações não atestadas em português (“afrequentação”)
3) Empréstimos (“trabajo” ou “differente”)
4) Género como traço do nome (“o maça”)
5) Número (“os menino”)

A incorreta utilização do léxico (significado) pode dever-se a:

1) Lexemas com semas comuns, mas não equivalentes em determinados contextos 
(estudar – aprender)

2) Troca entre derivados da mesma raiz (“ressentir” trocado por sentir)
3) Registo não apropriado
4) Outros (o uso diferente de “ser” e “estar”, perífrases)

Na tabela II podemos verificar a distribuição do tipo de erros lexicais 
cometidos pelos nossos 10 informantes: 

Gráfico I. Divisão geral dos erros escritos.
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Erros Lexicais
Forma Significado

Designação N.º Designação N.º
Uso de um significante 

próximo
- lexemas com semas não 

equivalentes
-

Formação não atestada 2 Troca entre derivados da 
mesma raiz

-

Empréstimo 8 Registo não apropriado 2
Género 6 Outros -
Número 2 -
Subtotal 18 2

Total 20

Tabela II. Situação geral dos erros lexicais.

Passemos, então, a uma análise mais detalhada dos desvios lexicais 
recolhidos dos textos escritos dos nossos informantes. Nestes casos, perce-
bemos que muitos dos erros se devem a um conhecimento (ainda) pouco 
profundo da língua alvo e ao recurso às línguas materna e segunda (inglês).

5.1.1 Forma – Formação não atestada em Português

Os aprendentes, dado o seu pouco conhecimento lexical, produzem, 
na escrita, palavras com formação não atestada em português.

a) A minha vida em Angola é semple “ocupadamento” (ocupada).
b) Faço compras e “leituro” (leio, leitura) livros.

5.1.2 Forma – Empréstimo

Esta subclasse de erro lexical decorre da dificuldade em encontrar vo-
cabulário adequado para expressar determinado significado em contextos 
específicos. Nesta circunstância, os aprendentes parecem recorrer, uma vez 
mais, às suas línguas materna e língua segunda já aprendida.

a) O meu vida é “differente” (diferente).
b) O país de Angola “incluindo” (tem) 2 estações, um quente mas “chova estação” 

(estação de chuva).
c) “Este fim do ano” (No fim deste ano).
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d) Tirou “muitos photos” (muitas fotos).
e) Eu gosto de “livre” (viver) em Angola.

5.1.3 Forma – Género

As dificuldades na concordância de género são bastante frequentes e 
é um dos desvios que, muitas vezes, acompanha o aprendente chinês até 
estádios de proficiência avançados. O problema do género em português é 
considerado um dos maiores desafios para os aprendentes chineses no pe-
ríodo inicial de aprendizagem, levando mesmo à fossilização.

a) A sua “namorado” (namorada).
b) Comida é “muita” (muito) deliciosa.
c) “O” (A) empresa é muito bonita.
d) “O meu” (A minha) vida é differente.

5.1.4 Forma – Número

Segundo as nossas observações, os aprendentes cometem, geralmente, 
menos erros de discordância em número do que em género. Talvez se possa 
dever à proficiência que têm em língua inglesa que, como o português, tem 
variação em número. 

a) “Muito” (muitos) edifícios e escritórios.
b) Senti-me “muitos” (muito) feliz.

5.1.5 Significado

Merece a nossa atenção o facto de não se encontrar, nos textos escritos, 
grande problema em termos semânticos, uma vez que a língua chinesa e a 
portuguesa não partilham do mesmo léxico, não há também hipótese de 
transferência ou interferência linguística. Contudo, a pouca ocorrência de 
erros semânticos, nos trabalhos por nós analisados, está relacionada com o 
assunto e contexto em que é produzido o texto escrito. Segundo Costa Val 
(1991), pode-se definir texto como uma ocorrência linguística falada ou es-
crita, de qualquer extensão, dotada de unidade formal, sociocomunicativa e 
semântica. No texto escrito, distinto do texto falado, há mais espaço para o 
planeamento, reelaboração, correção e reflexão. De acordo com esta teoria, 
os alunos que querem uma melhor avaliação no exame tentam aproveitar 
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as melhores estratégias, empregando o vocabulário mais recorrente e que 
compreendem, evitando o uso de outro com o qual não estejam tão fami-
liarizados ou que não conheçam tão bem. A este propósito encontrámos:

a) Eu “conduzir”, vou de carro (Eu dirijo o carro/Eu vou de carro/Eu conduzo o 
carro).

b) Logo da manhã “faz” (vou) ao local da obra.

5.2 Erros gramaticais

Segundo Fernández (1997), os erros gramaticais podem estar subdi-
vididos em cinco classes principais: paradigma, concordâncias, valores e 
usos das categorias, estrutura da oração e relação entre orações. Segundo a 
divisão geral dos erros escritos exposta anteriormente, no gráfico I, prepon-
deram os erros gramaticais, percebendo-se a fragilidade no que concerne 
às estruturas gramaticais pelos aprendentes chineses na aprendizagem de 
português língua estrangeira. A respeito destes erros, observe-se a tabela III.

Erros Gramaticais

Designação N.º

Paradigma (flexão verbal) 22

Concordâncias 15

Valores e usos das categorias (preposições) 29

Estrutura da oração 5

Relação entre orações -

Total 71

Tabela III. Situação geral dos erros gramaticais.

5.2.1 Paradigma (Flexão verbal)

No início da aprendizagem, os alunos tendem a memorizar as flexões 
verbais, tarefa que não é, geralmente, muito difícil para o aprendente chinês. 
Contudo, a complexidade e as diversas irregularidades em termos da flexão 
verbal da língua portuguesa fazem com que este processo se torne mais di-
fícil e demorado. Em diálogos do quotidiano entre aprendentes chineses e 
falantes de língua materna portuguesa, em Angola, era recorrente, como 
estratégia para um melhor entendimento mútuo, a utilização do infinitivo 
dos verbos e a omissão de preposições e conetores, por exemplo: “Ir lá!” por 
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“Vai lá” ou “Vá lá”; “Eu comer aqui” por “Eu como aqui” ou “Eu vou comer 
aqui”, “Você ir China?” por “Você vai para a China?”, o que pode acabar 
por dificultar a aprendizagem das regras de flexão verbal que se manifesta, 
depois, nos trabalhos escritos. Como podemos verificar pelos exemplos que 
se seguem:

a) Uns gostam, outros não “gostaram” (gostam).
b) Tenho muitos amigos angolanos e “senti-me” (sinto-me) muitos feliz.
c) “Tem” (Tenho) muitos amigos em Angola.
d) “Faz” (Faço) o mesmo trabalho.
e) Levanto-me às 6 horas e “toma” (tomo) o café.
f) Eles “é” (são) muito simpáticos.

5.2.2 Concordância

Os erros gramaticais de concordância, segundo Fernández (1997), es-
tão relacionados com a não concordância em género, em número ou em 
pessoa numa determinada frase, dando origem a enunciados agramaticais. 
Neste sentido, os erros de concordância aproximam-se dos lexicais de nú-
mero e de género. Foram recolhidos, dos textos dos nossos informantes, os 
exemplos seguintes:

a) A vida aqui é muito “bom” (boa)!
b) A temperatura aqui é muito “bom” (boa).

5.2.3 Valores e usos das categorias (preposições)

É fácil observar uma grande dificuldade dos aprendentes chineses, 
num período inicial de aprendizagem, em dominar o uso adequado das 
preposições – outro sistema estrutural não existente em chinês. O uso ina-
dequado das preposições também causará, mesmo que não seja muito fre-
quente, mal-entendidos em termos de comunicação. No entanto, esta área 
específica apresenta melhoras com o tempo de exposição e aprendizagem 
da língua. De seguida, apresentamos alguns exemplos do uso inadequado 
das preposições:

a) “A” (De) seungda-feira “às” (a) sexta-feira, …
b) Trabalho (das) 14h30 até 18h30.
c) Voltaram para o hotel depois (do) jantar.
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d) Gosto muito (da) comida “da” (de) Angola
e) “Em” (No) ano de 2016, …

5.2.4 Estrutura das orações

Este tipo de erro, ou falha, mostra uma forte interferência e influência 
da língua materna e da língua segunda já aprendida. Como se refere no 
ponto 3.1, quando um aprendente chinês tenta expressar um significado 
complexo, fazendo uso do seu léxico limitado, recorre à estrutura da sua 
língua materna, criando orações agramaticais, nunca ouvidas pelos nativos 
de língua portuguesa. Neste contexto, essas estruturas são mais aproxima-
das da língua materna ou da língua segunda já aprendida pelos aprendentes. 
Referem-se, seguidamente, alguns exemplos deste tipo de erros:

a) … tiveram um “feliz dia” (dia feliz) em Pequim. 
Estrutura em chinês: 幸福的(feliz)一天(dia)

b) “Muito gosto” (gosto muito) da vida em Angola. 
Estrutura em chinês: 我非常(gosto)喜欢(muito)

c) Eu gosto muito de “angolanos amigos” (amigos angolanos).
Estrutura em chinês: 安哥拉(angolano)朋友(amigo)

d) … é “muito grande projecto” (projecto muito grande).
Estrutura em chinês: 非常(muito)大的(grante)项目(projecto)

e) Tomou peuqeno almoço, um pão e um copo de leite no “cinco estrela hotel” 
(hotel de cinco estrelas).
Estrutura em chinês: 五星级(cinco estrela)酒店(hotel)

5.3 Erros Discursivos

Segundo Fernández (1997), os erros discursivos dizem respeito a:

1) Coerência, estrutura e adequação 
2) Conetores
3) Correferência: anáfora e deixis
4) Tempo e aspeto
5) Pontuação discursiva

Na tabela IV encontra-se o levantamento realizado.
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Erros discursivos
Designação N.º

Coerência, estrutura e adequação 6
Conetores 1

Correferência: anáfora e deixis -
Tempo e aspeto -

Pontuação discursiva -
Total 7

Tabela IV. Situação geral dos erros discursivos.

Os erros discursivos têm de ser revistos num contexto específico, uma 
vez que influenciam a textualidade. Segundo Costa Val (1991), a textuali-
dade é um conjunto de características que fazem com que um texto seja 
um texto, e não apenas uma sequência de frases. Coerência e coesão têm 
de ser consideradas, uma vez que se relacionam com o material conceitual 
e linguístico do texto, dois fatores muito importantes para a textualidade, 
que satisfazem, principalmente, quatro requisitos: continuidade, progres-
são, não-contradição e articulação. 

No que diz respeito aos erros discursivos, os mais recorrentes dizem 
respeito à falta de progressão e de continuidade. Os aprendentes parecem 
fazer uma simples junção de palavras, ignorando a ordem e a estrutura das 
frases, bem como a função dos conetores. Este tipo de erros resulta de uma 
forte interferência e influência das línguas materna e segunda.

Abaixo reproduzem-se os erros discursivos encontrados nas produ-
ções escritas dos nossos informantes:

a) “O país de Angola incluindo 2 estações, um quente mas chova estação, e um 
agradável muito estação”. (Angola é um país que tem duas estações, uma 
quente e chuvosa, e outra muito agradável.)

b) Nesta frase, podemos mesmo considerar que os aprendentes conhecem bem 
o sentido de cada uma das palavras, contudo, ainda não dominam a estrutura 
frásica do português. O mesmo se pode observar nas frases seguintes que 
carecem de coerência e coesão:

c) “Em tempo de trabalho menos, gosto de jogo basketball e football”. (Nos 
tempos que tenho menos trabalho, gosto de jogar basquetebol e futebol.)

d) “Eu seio cidade natal 1 ano, em período eu não ir para casa nuca.” (Eu saí da 
minha terra natal há um ano, e durante este período nunca voltei a casa.)

Provided for Personal License use. Not for Reproduction, Distribution, or Commercial use.
© 2021 Axioma – Publicações da Faculdade de Filosofia. All Rights Reserved.



379Revista Portuguesa de Humanidades, Vol. 25, No. 1-2 (2021): 363-382

Caracterização e categorização dos erros escritos de chineses adultos

e) “Conseque eu començo trabalho até 18horas e meio.” (Eu começo o meu 
trabalho até às 18 horas e meia.)

f) “Ele pergunta muitas alguma coisas sempre.” (Ele pergunta sempre muitas 
coisas.)

g) “Eu trabalho na departamento de comercial, muito trabalho, sempre ocupado 
o meu tempo muito.” (Eu trabalho no departamento comercial, como há 
muito trabalho, estou sempre ocupado o tempo todo.)

Nos erros discursivos apresentados acima, percebe-se a combinação 
ou repetição de erros de outras categorias numa mesma frase. Por exem-
plo, na frase “O país de Angola incluindo 2 estações, um quente mas chova 
estação, e um agradável muito estação.”, identificam-se também erros lexi-
cais e gramaticais (“um” (uma) quente mas “chuva” (chuvosa) estação). E na 
frase “Conseque eu començo trabalho até 18horas e meio.”, encontram-se 
erros gramaticais de flexão verbal, erros gramaticais de concordância e grá-
ficos (“Conseque” (consigo) eu “començo” (começo) trabalho até 18horas e 
“meio” (meia)). Nestes exemplos, confirma-se a combinação de várias tipo-
logias de erro numa única frase. 

5.4 Erros Gráficos

De acordo com Fernández (1997), os erros gráficos podem ser dividi-
dos nas seguintes subcategorias:

1) Pontuação. De acordo com Fernández (1997), não se levam em consideração, 
neste domínio, os erros de pontuação que se referem à separação de ideias. Os 
mesmos serão incluídos nos erros discursivos, embora apenas os que derivam 
do desconhecimento das regras de pontuação.

2) Acentos
3) Separação e junção de palavras
4) Alteração da ordem das letras
5) Confusão de fonemas
6) Omissão de letras e letras sobrantes
7) Confusão de grafemas para o mesmo fonema 
8) Maiúsculas

De acordo com os nossos registos, observe-se, na tabela V, a divisão 
dos erros de grafia.
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Erros Gráficos
Designação N.º
Pontuação -

Acentos 3
Separação e junção de palavras -
Alteração da ordem das letras 2

Confusão de fonemas 4
Omissão de letras e letras sobrantes 6

Confusão de grafemas para o mesmo fonema -
Maiúsculas 1

Total 16

Tabela V. Situação geral dos erros de grafia.

A escolha das palavras determina a compreensão das frases, cujos 
erros gráficos são inevitavelmente registados. Os erros gráficos implicam 
também certa negligência quanto à importância da ortografia. Em todas as 
tipologias de erros gráficos, a alteração da ordem e confusão entre letras, a 
omissão de letras e letras a mais, são evidentes e podem ser considerados 
fruto da influência da língua segunda e de características específicas da lín-
gua portuguesa (L3), em que não existe uma correspondência direta entre 
grafia e fonia. Verifiquem-se, abaixo, alguns exemplos de erros de grafia:

a) Acentos: “sábáto” (sábado); “dormitorio” (dormitório); “tenis” (ténis) 
b) Alteração de ordem das letras: “protugueses” (portugueses); “escirtório” 

(escritório)
c) Confusão de fonemas: “heunião” (reunião); “normalmento” (normalmente); 

“difício” (difícil); “examplo” (exemplo) 
d) Omissão de letras e letras sobrantes: “quartro” (quatro); “portuguesê” 

(português); “normalment” (normalmente); “depoise” (depois); “reuniaões” 
(reuniões); “catina” (cantina)

e) Maiúsculas: ficar em “Ginásio” (ginásio) 

6 Análise e Observação dos Resultados

Foram registados, no total, 20 erros lexicais, 71 gramaticais, 7 discur-
sivos e 16 gráficos. Observa-se que os erros gramaticais, nomeadamente o 
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uso incorreto da flexão verbal e das preposições são as maiores dificuldades 
encontradas, por estes informantes, no período inicial de aprendizagem. Os 
resultados da presente análise mostram também uma forte interferência da 
língua materna e da língua segunda em todas as tipologias de erros de escri-
ta: ortografia, vocabulário e ordem estrutural. 

7 Conclusão

Os resultados da presente análise contrastiva dos erros escritos de 10 
funcionários chineses, aprendentes de português em Angola, embora repre-
sentem uma pequena amostra das condições em que se encontram alguns 
dos aprendentes chineses nos PALOP, evidenciam características dos erros 
escritos, em que se destaca a forte interferência da língua materna e da lín-
gua segunda no processo de aprendizagem de português língua estrangeira. 
Tendo em conta o ambiente linguístico especial em que estes aprendentes 
se encontram, é importante que futuros professores, que atuem nestes con-
textos, considerem, durante a fase de planificação, a identidade e objetivos 
principais, em termos de competência linguística, dos alunos. 

O trabalho aqui apresentado deverá ser visto como um estudo piloto, 
dada a pequena amostragem que compõe o corpus de análise. Representa, 
contudo, uma primeira abordagem e um chamar de atenção para o facto de 
que, em Angola, são ainda muito poucas as instituições de ensino de portu-
guês para estrangeiros. 

É nosso objetivo recolher mais dados e aprofundar a análise dentro 
desta área e contexto específicos, realizando, para além de um estudo con-
trastivo transversal, uma análise longitudinal com foco em outros aspetos 
individuais e mesmo extralinguísticos, como a aptidão, a motivação e estilo 
cognitivo, procurando perceber a evolução da competência escrita destes 
aprendentes.
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