
A
s principais teorias e modelos de aquisição foram desenvolvi
dos tendo como referência contextos muito diferentes do brasi
leiro. A maioria dessas pesquisas não leva em conta a aquisição 
em contextos nos quais o aprendiz tem pouca oportunidade de 

contato real e efetivo com a segunda língua. 

Exatamente por falta de teorias mais específicas, a autora resolveu trazer 
para o contexto brasileiro algumas teorias já existentes, com o propósito 
de, além de fornecer um panorama das teorias mais conhecidas nessa 
área de pesquisa, demonstrar que muitos dos pressupostos fazem sentido 
quando confrontados com histórias reais de aprendizagem de línguas. 

Este livro dá espaço à voz dos aprendizes por meio de narrativas de apren
dizagem apresentadas ao longo de seus capítulos. Elas foram incluídas 
visando entender a percepção do fenômeno da aquisição pelos aprendizes. 

Essas narrativas contêm informações que legitimam a aquisição de se
gunda língua (ASL) como um sistema complexo, pois ao analisá-las, cada 
qual sob o prisma de uma teoria diferente, percebe-se que cada narrati
va oferece evidência dos pressupostos da teoria descrita no capítulo no 
qual se encontra. Constata-se que nenhuma teoria por si só explica como 
aprendemos uma segunda língua, mas todas nos ajudam a entender o 
processo de aquisição. 

Isso significa que nenhuma 
das teorias de ASL deve ser 
descartada, pois cada uma de
las explica um aspecto de um 
todo complexo que caracteri
za o fenômeno da aquisição 
para começarmos a responder 
à pergunta de como se apren
de uma nova língua. 
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aquisição em outros contextos, onde o aprendiz tem muito pouca opor
tunidade de contato real e efetivo com a língua que aprende. Mesmo 
assim, procuro demonstrar que muitos dos pressupostos fazem sentido 
quando os confrontamos com histórias de aprendizagem de línguas. 

O livro é organizado em introdução mais dez capítulos, seguidos 
de um glossário e das referências bibliográficas. Nove capítulos são de
dicados, cada um, a uma teoria, hipótese ou modelo de aquisição. São 
eles: teoria behaviorista-estrutural; modelo monitor, hipótese do input 
ou da compreensão; modelo da aculturação; modelo da gramática uni

versal; modelo conexionista; hipótese da interação; hipótese do output 
ou da lingualização; teoria sociocultural e aquisição de segunda língua 
na perspectiva da complexidade. 

Ao final de cada um desses nove capítulos, são incluídos excertos 
de histórias de aprendizagem que oferecem evidência dos pressupostos 
da teoria descrita no capítulo. O capítulo dez apresenta um resumo de 

outras quinze teorias. Em seguida, o leitor vai encontrar um glossário 
com os principais conceitos apresentados em cada capítulo. 
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CAPÍTULO 1 TEORIA 
BEHAVIORISTA-ESTRUTURAL 

A
teoria behaviorista-estrutural, também chamada de 

behaviorista (VanPatten e Williams, 2007; Johnson, 
2004; Mitchel e Myles, 2004) ou empirista (Diller, 
1971), teve como sustentáculo a psicologia behaviorista 

e a linguística estrutural. 

Não existe nela um proponente específico e nem uma formulação 

teórica de aquisição, propriamente dita, mas princípios linguísticos e 
psicológicos que tentam explicar a aprendizagem e fornecer orientações 
sobre seu ensino. Tanto é assim que a maioria dos livros sobre aquisi

ção (Ellis, 1985; Larsen-Freeman e Long, 1994; McLaughlin, 1987, den
tre outros), apesar de não ignorar essa visão, não dedica um capítulo a 
uma teoria de aquisição behaviorista. 

A visão behaviorista da aprendizagem de línguas, segundo Ellis 

(1994), predominou por duas décadas após a segunda guerra mundial 
e teve como inspiração as teorias de aprendizagem geral propostas por 

psicólogos como Watson (1924) e Skinner (1957), dentre outros, e a lin
guística estruturalista representada, principalmente, por Bloomfield 
(1933). 

Na primeira parte deste capítulo, apresento uma breve descrição da 
psicologia behaviorista com as contribuições de Watson (1930) e Skin

ner (1992). Na segunda, apresento os princípios linguísticos que servi
ram de pilar para essa teoria, com ênfase na contribuição de Robert 
Lado (1964). 
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1. A psicologia behaviorista 

O behaviorismo é uma teoria que estuda eventos psicológicos a 
partir de evidências comportamentais e se apresenta como uma psico
logia objetiva, em oposição ao subjetivismo. Segundo Graham (2007), o 
behaviorismo é uma doutrina que entende a psicologia como ciência do 
comportamento e não da mente. Nessa perspectiva, o comportamento 
é explicado sem referência a eventos mentais, pois estes podem ser tra

duzidos em conceitos comportamentais. 
Graham esclarece que essa teoria tem suas raízes no associacionis

mo clássico dos empiristas britânicos John Locke e David Hume, que 
viam o comportamento inteligente como produto da aprendizagem asso
ciativa. Humanos e animais aprenderiam ao fazer associações entre ex

periências e estímulos, de um lado, com ideias e pensamentos, de outro. 
Watson (1930) e Skinner (1992) tiveram forte influência sobre as 

teorias de aprendizagem em geral e, especialmente, sobre a visão de 

aquisição de línguas maternas e estrangeiras. 

1.1. John B. Watson 

Watson (1930) se intitula o fundador do behaviorismo. Sob a 
influência do positivismo, rejeita a consciência e o subjetivismo e consi

dera que a matéria de interesse da psicologia é o comportamento huma
no, defendendo, consequentemente, a pesquisa experimental. Watson 

considera ilógico qualquer tipo de introspecção e propõe, por analo
gia com a medicina, a química. e a física, a abolição do vocabulário 
científico de termos tais como "sensação, percepção, imagem, desejo, 

propósito, e até pensamento e emoção conquanto definidos de forma 

subjetiva" (p. 6). 
O behaviorismo, na concepção de Watson, se limita a formular 

leis sobre os fenômenos observáveis- os comportamentos. Diz Watson 

(1930: 6): 

Nós podemos observar o comportamento - o que o organismo diz ou faz. E 

vamos deixar claro de uma vez que falar é fazer - isto é, comportamento. 

Falar abertamente ou para nós mesmos (pensar) é um tipo de comporta

mento tão objetivo quanto o beisebol. 
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Os comportamentos são explicados em termos de estímulos e res
postas. O estímulo é definido por ele como "qualquer objeto no am
biente geral ou quaisquer mudanças no organismo devido a condições 

fisiológicas" (p. 6), como a fome, por exemplo. A resposta é "qualquer 

coisa que o indivíduo faz" (p. 6). 
Watson (1930: 225) define língua, apesar de reconhecer suas com

plexidades, como um tipo simples de comportamento, um hábito ma

nipulável, e considera a sua aprendizagem como uma questão de con

dicionamento: "Depois que as respostas verbais condicionadas estão 

parcialmente estabelecidas, hábitos frasais e períodos começam a se 

formar" (p. 228). Ele explica que a formação de hábitos é condicionada 

por reflexos de várias ordens: 

A palavra mãe é acionada (1) pela visão da mãe, (2) pela sua fotografia, (3) 

pelo som de sua voz, (4) pelo som de seus passos, (5) pela visão da pala

vra impressa, (6) pela visão da palavra escrita, (7) pela visão da palavra 

impressa francesa mere (8) pela visão da palavra escrita francesa mere 

(8) e por vários outros estímulos tais como os estímulos visuais de seu 

chapéu, suas roupas, seu sapato (p. 232). 

Watson explica que alguns hábitos são formados em determina

dos períodos da vida e que adultos aprendendo uma língua estrangei

ra terão sotaque porque a laringe sofre uma mudança estrutural na 

adolescência. 

Watson reconhece que uma das principais críticas ao behavioris

mo é o fato de a teoria não dar conta do significado, mas reage dizendo 

que a teoria behaviorista deve ser julgada dentro de suas próprias pre

missas e que ela não contém proposições sobre o significado. Para ele, o 

significado é objeto de estudo da filosofia e da psicologia introspectiva 

(Watson, 1930: 225). 

O principal pressuposto da teoria é que a aprendizagem em geral é 

sinónimo de formação de hábitos e seus princípios são: 

O a aprendizagem acontece através da repetição de estímulos, 

O os reforços positivos e negativos têm influência fundamental 

para a formação dos hábitos desejados, 

O a aprendizagem ocorre melhor se as atividades forem graduadas. 
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1.2. Burrhus Frederic Skinner 

O nome mais lembrado, quando se fala de ensino de línguas e 
behaviorismo, é o de Skinner e seu famoso e controvertido livro Verbal 
Behavior, publicado em 19571

• 

Skinner (1992) define comportamento verbal como "um comporta

mento reforçado pela mediação de outra pessoa" (p. 14). Sua tese central 
diz: "[E]m todo comportamento verbal, há três eventos importantes a 
serem considerados: um estímulo, uma resposta e um reforço" (p. 81). 

Assim, uma criança adquire comportamento verbal quando suas voca
lizações começam a ser reforçadas ao produzirem consequências em 
uma dada comunidade verbal. 

Skinner identifica seis tipos de comportamento verbal: mando2 

(ordens, regras de polidez), eco (repetições); textual (como a leitura, a 
transcrição ou cópia, o ditado); intraverbal (ex.: respostas em cadeia 
como, por exemplo, recitar o alfabeto; associações de palavras, tradu
ção; tato (contato) e relação com o público3 (o ouvinte como condição 
necessária para que o comportamento ocorra). 

A primeira categoria, mando, especifica o comportamento do ou
vinte (ex.: Olhe!, Corra!, Pare!). Kelly (1969: 305) dá como exemplo tam

bém as formas de polidez, como os agradecimentos após uma ação de 
gentileza, como abrir a porta para alguém. Dizer 'obrigado' é obrigató
rio nessas situações. 

O comportamento ecoico é muito usado com crianças e em sala 
de aula (repeat after me) ou quando o professor repete o que o aprendiz 
fala, reforçando seu comportamento. 

Skinner define tato como "uni operador verbal no qual a resposta 

a uma dada forma é evocada (ou pelo menos fortalecida) por um objeto 

ou evento particular, ou por uma propriedade de um objeto ou evento" 

1 Neste trabalho, estou usando a edição em inglês de 1992, com duas introduções, a pri
meira, aquela em que Jack Michael apresenta uma síntese do conteúdo e a segunda, aquela 
em que E. A. Morgan faz uma análise crítica da obra. 
2 A tradução do texto em inglês cunhou a palavra mand para evocar demanda, comando, 
mando etc. 

:l Apesar de Skinner incluir a audiência dentre as categorias de comportamento verbal, 
considero inadequado tratá-la como tal, pois, na realidade a audiência funciona como es
tímulo, ou, como o próprio Skinner afirma, "uma condição para o reforço de um grande 
grupo de respostas" (p. 173). 
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(p. 81-2). O tato é usado para evocar "fazer contato com" o mundo físico 
- "referir-se a, mencionar, anunciar, falar sobre, nomear, denotar, ou 
descrever seu estímulo" (p. 82). No ensino de línguas, Kelly (1969: 304-
-5) dá como exemplo a reação linguística ao estímulo não verbal que 

uma gravura (ex.: desenho de uma casa), por exemplo, pode provocar 

(ex.: 'That is a house.'/'C'est une maison.'/'He whare tera'). 
A aprendizagem para Skinner é fruto de condicionamento4 operan

te, ou seja, um comportamento é premiado, reforçado, até que ele seja 

condicionado de tal forma que, ao se retirar o reforço5
, o comportamen

to continue a acontecer. Como lembra Block (2003: 13), "o condiciona

mento exclui qualquer consideração sobre pensamentos, sentimentos, 

intenções, em geral, nos processos mentais ligeiros, e se preocupa ex

clusivamente com causas comportamentais externas à mente e passí

veis de observação". 

Na perspectiva behaviorista, a aprendizagem é um comportamento 

observável, adquirido de forma mecânica e automática por meio de estí

mulos e respostas. Os mecanismos centrais da formação de hábitos são 

o condicionamento e o reforço, definido por Politzer (1968: 14) como "a 

satisfação que o indivíduo recebe como resultado de sua performance". 

Outro conceito importante do behaviorismo é o conceito de trans

ferência, pois ao se aprender algo novo, estamos sujeitos a processos 

psicológicos de transferências positivas e negativas de aprendizagens 

" "O primeiro tipo de condicionamento, denominado condicionamento clássico, foi desen
volvido pelo fisiologista russo Ivan Pavlov. Pavlov fez uma experiência envolvendo um cão, 
uma campainha e um pedaço de carne. O fisiologista percebeu que quando via o pedaço 
de carne, o cão salivava, o que foi chamado de reflexo não condicionado. Pavlov também 
começou a tocar a campainha (estímulo neutro) quando ia mostrar o pedaço de carne. 
Rapidamente o cão passou a associar a carne com a campainha, salivando também toda vez 
que ela era tocada. Essa reação a um estímulo neutro foi chamada de reflexo condicionado 
(Dantas, s.d.). Segundo a Wikipédia, "o conceito de 'condicionamento operante' foi criado 
pelo escritor e psicólogo Burrhus Frederic Skinner. Ele se refere ao procedimento através 
do qual uma resposta é modelada no organismo por meio de reforço diferencial e aproxi
mações sucessivas. É onde a resposta gera uma consequência e esta consequência afeta 
a sua probabilidade de ocorrer novamente; se a consequência for reforçadora, aumenta a 
probabilidade, se for punitiva, além de diminuir a probabilidade de sua ocorrência futura, 
gera outros efeitos colaterais. Este tipo de comportamento que tem como consequência um 
estímulo que afete sua frequência é chamado 'comportamento operante' (disponível em: 
< http://pt.wikipedia.org/wiki/Condicionamento_operante>; acesso: 12 ago. 2014). 
' Reforço é um estímulo a determinado comportamento. 
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anteriores. A primeira facilita a nova aprendizagem. Assim, estruturas 
da primeira língua (ex.: regras de formação do plural com "S" no por
tuguês) facilitam a aprendizagem de estruturas semelhantes na outra 
língua (ex.: plural com adição de "S" em inglês). A segunda causa pro
blemas na aprendizagem, ou seja, causa interferência (ex.: a adição de 
"S" para a formação de plural em palavras cujo plural é formado com 
"ES", como em potatolpotatoes). 

Segundo Gass e Selinker (1994: 59), à língua materna atribuía-se a 
principal causa de fracassos na aprendizagem, pois os hábitos já esta

belecidos na língua nativa interferiam na criação de novos hábitos na 
segunda língua. E é nesse contexto que emergem os estudos em linguís
tica contrastiva, que tinham como objetivo descrever e comparar lín

guas para que fosse possível prever as dificuldades que os aprendizes 
enfrentariam ao aprender determinado idioma. 

2. O estruturalismo 

Bloomfield é o grande inspirador da nova concepção de língua. 
Em seu livro Language (1933), ele afirma: "[A] escrita não é língua, 
mas meramente uma forma de registrar a língua por meio de marcas 
visíveis" (p. 21) e acrescenta que as línguas sem registro escrito são tão 
ricas quanto às das culturas letradas. 

Os linguistas estruturalistas americanos revolucionaram o ensino 
de línguas, e alguns princípios se tornaram a bandeira do movimento 
que enfatizava o ensino da língua falada em contraponto ao ensino da 
tradução. Diller (1971: 9) e Riversj1975: 35) citam Moulton (1961) como 

o responsável por resumir um conjunto de cinco princípios a serem 
seguidos nessa visão do ensino de línguas: 

O A língua é fala e não escrita. 

O A língua é um conjunto de hábitos. 

O Ensine a língua e não sobre a língua. 

O A língua é o que os falantes nativos falam e não o que alguém 
pensa que eles devem falar. 

O As línguas são diferentes. 

Diller (1971: 9) explica que conjuntos semelhantes a esse são postu
lados por outros autores e cita "Jerspersen (1904), com alguma reserva; 
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Palmer (1917, 1921); Bloomfield (1942); Haas (1943, 1953); O'Connor e 
Twaddell (1960); Anthony (1963); Bolinger et al. (1963); Lado (1964); Ri
vers (1964); Brooks (1964) e H. B. Allen (1965)". Dentre os autores lista
dos, escolho Lado (1964) para apresentar a contribuição da linguística. 

2.1. Robert Lado 

Em 1964, Robert Lado publicou um livro intitulado Language 

Teaching: A Scientific Approach, no. qual propõe apresentar os avanços 

da linguística no ensino e aprendizagem de línguas e novas técnicas de 
ensino relacionadas à "teoria de aprendizagem de língua". 

Na introdução ao livro, Lado critica o método de gramática e tradu
ção por ter erroneamente equacionado as aulas de tradução com outras 
habilidades - compreensão, fala, leitura e escrita -, que ele entende 

serem habilidades diferentes, pois demandam o uso da língua. Em se

guida, critica também o método direto, por ter assumido que aprender 
uma língua estrangeira é idêntico a aprender a língua materna. Ele 
entende que a psicologia da aprendizagem de uma segunda língua é 

diferente da psicologia da primeira e passa, então, a discorrer sobre a 
visão científica do ensino e aprendizagem de línguas. 

Lado (1964: 7) afirma: 

[A] aprendizagem de língua é complexa. Ela oscila entre a simples aqui

sição de habilidades automáticas e uma compreensão de conceitos abs

tratos e significados estéticos, todos ocorrendo no mesmo período. E esta 

aprendizagem pode ser alcançada em um grau de facilidade inacreditá

vel, envolvendo centenas de mudanças articulatórias, gramaticais e lexi
cais por minuto. 

No capítulo 2, "Language and Linguistics", Lado apresenta uma 

visão da língua baseada nos estudos linguísticos. A seguir, apresento 
de forma sintética suas principais asserções: 

O A estrutura da língua tem duas subestruturas paralelas - ex
pressão e conteúdo - e uma rede de associações entre as duas. 

O Cada língua tem um número limitado de estruturas padrão. 

O O fonema é o menor segmento sonoro e pode transformar uma 
palavra em outra. 
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O Cada língua tem seu próprio sistema, estruturas, entonações, 
acentos, consoantes e vogais. 

O Existem variações nas línguas faladas por grandes populações. 
O A linguística contrastiva é de interesse especial do professor de 

língua, pois compara as estruturas das duas línguas e determina 
suas diferenças. Essas diferenças são a fonte das dificuldades na 

aprendizagem de uma segunda língua. 
No capítulo 3, Lado discorre sobre língua e cultura e ressalta que: 

O A língua faz parte da cultura de um povo. 
O Diferenças de significados culturais entre as línguas apresentam 

problemas para a aprendizagem. 
O A cultura alvo não é aprendida como se aprende a nativa, pois o 

aprendiz está sujeito às influências de sua própria cultura. 

É, ainda, nesse capítulo que o autor define o objetivo de se apren-

der uma língua: 

Defendemos o objetivo de aprender uma língua estrangeira como a habi
lidade de usá-la, compreender seus significados e conotação em termos 
da língua e da cultura alvo, e a habilidade de compreender a fala e a 
escrita dos nativos da cultura alvo, tanto em termos de seus significa
dos como também de suas grandes ideias e realizações. Essa definição 
exclui a necessidade de aprender a agir como um nativo, mas inclui a de 
entender o que o nativo quis dizer quando ele diz e age de uma forma 
específica. Isso inclui a necessidade de conhecer que interpretação o 
nativo dará quando lhe é dito que alguém agiu de uma forma específica 
(Lado, 1964: 25). 

No capítulo 4, Lado descre;e "uma teoria moderna para a aprendi

zagem de língua" e inicia com a seguinte afirmação: "[A]prender uma 

segunda língua é mais do que aprender sua descrição" (p. 32). Para o 

autor, aprender uma língua implica saber usá-la: 

Uma pessoa sabe como usar a língua quando sabe usar sua estrutura 
de forma precisa para comunicação com a atenção focada no conteú
do, recorrendo, quando necessário, às unidades e estruturas de forma 
automática, e mantendo-as na memória por um breve espaço de tem
po na velocidade da conversação, observando qualquer erro que possa 
ocorrer (p. 35). 
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Lado busca apoio na psicologia e afirma que não podemos explicar 
a aprendizagem apenas pelo ensaio e erro, pela associação, pela gestalfó, 
ou pelo comportamento observável. Sua definição de aprendizagem de 
segunda língua se concentra na habilidade de uso oral da língua, en
tendida como estrutura. "Aprender uma segunda língua é definido como 

a aquisição da habilidade de usar sua estrutura com um vocabulário geral 

sob, essencialmente, condições de comunicação normal entre falantes nati

vos na velocidade conversacional"7 (p. 38). 

Ele admite que ocorram associações, mas afirma que se podem 
aprender também formas e significados sem as devidas associações, 

ou seja, alguém pode aprender a forma de uma palavra e não saber 
seu conteúdo e vice-versa. Ressalta também que a aprendizagem de 

língua se dá através da experiência e da criação de hábitos através da 

repetição das experiências e que a aprendizagem pode sofrer influência 

positiva e negativa da transferência da língua nativa. 
Lado lembra a importância de outros construtos da psicologia, 

como atenção, consciência, vontade, motivação, memória, função moni

tora (capacidade de detectar os próprios erros), estímulo e resposta, di
ferenças individuais e habilidades. Ele conclui o capítulo apresentando 

leis da aprendizagem de línguas que enfatizam a importância da repeti

ção com intenção de aprender, das associações com elementos familia

res, das experiências contextualizadas e do impulso para se comunicar. 

No capítulo 5, Lado lança 17 princípios necessários a uma aborda
gem científica, baseados na ciência linguística, na psicologia da apren

dizagem e na teoria de ensino de língua que ele expõe no capítulo 4. 

A seguir, apresento esses princípios com alguns comentários ligeiros 

sobre cada um deles, com base na argumentação de Lado. 

O Fala antes da escrita. Ouvir e falar devem preceder a leitura e 
a escrita. Lado enfatiza a prevalência da fala e a importância de 

bons modelos para imitação. Para ele, esses bons modelos são as 
falas dos nativos que usam variedades aceitáveis. 

O Estruturas básicas. As estruturas básicas da conversação de

vem ser memorizadas da forma mais precisa possível. 

c Teoria que defende que compreendemos o todo e não as partes separadas. 
7 Itálico no original. 
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O Estruturas como hábitos. As estruturas devem ser praticadas 
para se tornarem hábitos. 

O Uso do sistema sonoro. O sistema sonoro deve ser ensinado 

por meio de demonstração, imitação, contraste e prática. Só ou

vir sem praticar não gera aprendizagem. 

O Controle de vocabulário. O vocabulário deve ser mantido a 

um mínimo necessário. Segundo Lado (1964: 52), "[a]linguística 

demonstra que as palavras, não importa quantas, não consti

tuem a língua. A parte mais importante para o uso da língua é o 

sistema de estruturas básicas e contrastes e sequências de sons 

significantes". 

O Ensino dos problemas. O foco do ensino devem ser as estru

turas problemáticas (as que são diferentes da língua materna). 

O A escrita como representação da fala. O ensino da leitura e 

da escrita deve ser feito com a manipulação das representações 

gráficas das estruturas que o aprendiz já conhece. 

O Estruturas graduadas. As estruturas devem ser ensinadas gra

dualmente. Comece com frases e não com palavras; estude as 

partes da fala, a estrutura das palavras, as modificações das 

estruturas; adicione novos elementos; aumente o nível de difi

culdade de acordo com a capacidade dos alunos; use o mínimo 

de estruturas desconhecidas nos diálogos. 

O Prática da língua versus tradução. A tradução não substitui a 

prática do idioma, pois poucas palavras são totalmente equiva

lentes no outro idioma e a tradução de palavra por palavra gera 

construções incorretas. 

O Língua padrão autêntica. Língua padrão autêntica, para Lado, 

é aquela falada pelos falantes nativos educados e é essa que deve 

ser ensinada. 

O Prática constante. Com base na psicologia behaviorista, "a 

quantidade e a permanência da aprendizagem são proporcionais 

à quantidade de prática" (Lado, 1964: 55). 

O Modelamento das respostas. Se os aprendizes apresentam di

ficuldade para ouvir ou reproduzir uma estrutura, ela pode ser 

dividida em partes menores, e, depois de praticadas, pode-se 

voltar à repetição de toda a estrutura. 
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O Velocidade e estilo. A fala não deve ser distorcida, pois isso 
pode alterar o resultado final da aprendizagem. 

O Reforço imediato após a resposta. O aprendiz deve saber 
imediatamente após a produção se foi bem-sucedido. 

O Atitude em relação à cultura alvo. Lado acredita que atitudes 
positivas em relação à língua e aos falantes contribuem para a 

aprendizagem. 
O Conteúdo. Lado indica que o conteúdo a ser ensinado é desen

volvido onde a língua é falada como língua nativa. Ele entende 

a língua como o mais completo índice de cultura. 

O Aprendizagem como resultado crucial. Lado ressalta que o 

ensino visa à aprendizagem e não ao divertimento e que, como 

na medicina, nem sempre o melhor remédio é o que tem o sabor 

mais agradável. 

Segundo Lado, esses princípios são constantes, mas condições es

pecíficas e variáveis devem ser consideradas ao se planejar qualquer 

ensino. Em relação ao aprendiz, existem variáveis de idade, nível edu

cacional, capacidade, limitações, nível de proficiência, objetivos, back

ground linguístico e cultural. Em relação à escola, devemos considerar 

os materiais e equipamentos disponíveis e a qualificação do professor. 

Além disso, ainda há enorme diferença entre contextos nos quais a lín

gua é falada e outros em que há poucas oportunidades de comunicação. 

Baseado no pressuposto de que a comparação entre os idiomas 

pode prever os problemas que os aprendizes enfrentarão para aprender 

outra língua, Lado publicou um livro, em 1957 - Linguistics across 

Cultures - que dedicou à sua mãe, uma falante monolíngue do espa

nhol nos Estados Unidos. Nesse livro, ele defende a necessidade de 

uma comparação sistemática entre as línguas e suas culturas e demons

tra como comparar o sistema sonoro, as estruturas gramaticais, os sis

temas lexicais, os sistemas de escrita e as duas culturas. 

3. Síntese da teoria 

A teoria behaviorista-estrutural se apoia em dois pilares: um lin

guístico e outro psicológico. O primeiro se refere ao conceito de língua 

como um conjunto de estruturas e o segundo à aprendizagem como 
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formação de hábitos automáticos. Assim, adquirir uma língua é adqui
rir hábitos linguísticos automáticos e isso é feito através da repetição de 
estruturas básicas da língua. 

Bowen (1968: 76) afirma: "[A]s estruturas de nossa língua são pro

vavelmente os hábitos mais restritos de nossa existência humana. Te
mos que observar a estrutura da ordem das palavras ou não seremos 

entendidos". Ele compara a estrutura a uma planta heliográfica com a 

qual podem ser construídas várias casas. Diz ele: "[O]s tijolos usados 

em uma casa não serão os mesmos usados em outra e isso não é rele

vante para o formato da casa. Mas não podemos usar tijolos onde se 

planejou usar ripas para telhado sem alterar o desenho básico da casa". 

A língua é vista como um conjunto limitado de estruturas básicas 

- sintáticas e sonoras - usadas em um grande número de variações. 

Prevê-se que quanto mais diferentes forem as estruturas de duas línguas, 

mas difícil será a aquisição da segunda, o que faz com que uma compara

ção entre os dois idiomas possa prever as dificuldades em sua aquisição. 

4. Críticas à teoria 

Em 1959, Chomsky publicou na revista Language uma resenha 

do livro de Skinner, Verbal Behavior, dando início ao declínio da visão 

behaviorista da aquisição de línguas. Sua primeira crítica é feita à li

mitação do estudo a relações externas de input-output observáveis sem 

qualquer informação sobre a estrutura interna do processamento do 

input e a organização do comportamento linguístico. Chomsky rejeita 

a transposição de experimentos -com animais sobre condicionamento 

para a aprendizagem humana. Ele concorda que as crianças adquirem 

comportamentos verbais e não verbais através de observação e imi

tação dos adultos, mas rejeita a ideia da necessidade permanente de 

reforço, pois as crianças também aprendem com leitura e televisão, 

por exemplo. Chomsky postula que qualquer criança normal é capaz 

de adquirir gramáticas de grande complexidade devido à capacidade 

linguística inata do ser humano. 

Na mesma linha de raciocínio, Ellis (1997: 32) argumenta que a 

aprendizagem não é uma mera questão de resposta a estímulos exter

nos. A observação dos erros dos aprendizes indica que eles se envolvem 
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ativamente na construção de suas próprias "regras" que, algumas vezes, 
apresentam pouca similaridade com as estruturas modeladas com o 

insumo recebido. 
A tese estruturalista da hipótese contrastiva (quanto mais próxi

mas as línguas mais rapidamente ocorreria a aquisição) também não se 
sustentou, apesar de ninguém negar que um aprendiz de segunda lín
gua sofre influência de sua primeira língua. Segundo Klein (1986: 25), 

"as semelhanças e diferenças estruturais entre dois sistemas linguísti

cos e o processamento linguístico significam coisas bem diferentes na 

produção e compreensão reais". Eles acreséentam que o importante não 

é a estrutura em si, mas "como o aprendiz lida com ela na compreensão 

e na produção" (p. 26). O aprendiz pode conseguir identificar a estrutu

ra, mas ter dificuldade em produzi-la, por exemplo. Littlewood (1998: 

20) afirma: "Alguns erros previstos pela análise contrastiva nunca ocor

reram, e muitos outros erros nunca foram previstos, o que comprova 

que a língua materna não é a única fonte de erro". 
Johnson (2004: 18) afirma: "[O] behaviorismo minou o papel dos 

processos mentais, pois defendeu a ideia de aprendizagem como a ha

bilidade de inferir padrões de comportamentos linguísticos a partir 

de exemplos fornecidos ao aprendiz pelo ambiente". Outros críticos da 

visão behaviorista-estrutural da aquisição, como Diller (1971), argu

mentam que a língua é um fenômeno mental e deve ser estudada como 

tal. O declínio do behaviorismo levou os estudos em ASL para o outro 

extremo. Abandonou-se a visão empirista em prol de uma visão menta

lista, como veremos nos próximos capítulos. 

5. Evidências da teoria behaviorista-estrutural 
em narrativas de aprendizagem 

Narrativas de aprendizagem de língua inglesa de três países em 

diferentes continentes apresentam em seus relatos evidências dos prin

cípios da teoria behaviorista-estrutural. 
Os excertos (1) e (2) apresentam relatos de aprendizes finlandeses. 

A primeira mostra o uso automático de estruturas da língua sem preo

cupação com o sentido e, na segunda, a narradora atribui sua aprendi

zagem à repetição. 
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(1) I have to focus more when i speak and concentrate on words which 
i use. Because usually i just say what comes to my mouth randomly 

and then i try to compose sentences without thinking too much. 

You know what i am saying? Sometimes i speak really fluently, but 

it don't have a proper message in it (disponível em: <http:jjwww. 

veramenezes.comjfin_14.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

(2) The grammar and the most basic and important words l've learned 

repeating them again and again. lt was a good way to learn new 

language when I was a bit younger and schoolbooks were easier 

(disponível em: <http:jjwww.veramenezes.comjfin_17.htm>; 

acesso: 12 ago. 2014). 

Os excertos (3) e (4) apresentam relatos de aprendizes japoneses. 

Ambos ressaltam a importância das estruturas gramaticais e de sua 

memorização. 

(3) When I was a freshman, I was told to memorize example sentences 

in the grammar textbook by my English teacher. I only memorized 

them without understanding grammar. I took an examination in 

that. While on the examination, I was able to write sentences, but 

after it I did not remember these sentences at ali. I found that only 

memorizing was nota useful way to learn English 

Memorizing sentences with understanding grammar is important. 

Memorizing them in arder to use that grammar pattern every

where is more useful (disponível em: <http:jjwww.veramenezes. 

comjnar_tim_na04.htm>; acesso: 12 ago. 2014) 

(4) lt was at junior high school that I learned English at first. I did 

not have any knowledge about English until then. I was more 

interested in writing than sp-eaking. I enjoyed making new words. 

But I felt a limit. I could not make a good sentence. So I decided 

to learn the structure of a sentence when I was a high school 

student. I memorized even complex sentences. Though it was very 

hard, it was worth doing it. I could improve my English. My English 

record was excellent. But it was only a paper test. I did not study 

speaking at ali. I was too busy to do it (disponível em: <http:jjwww. 

veramenezes.comjnar_tim_na15.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Os exemplos seguintes apresentam relatos de aprendizes brasilei

ros. Os excertos (5) e (6) demonstram a importância da repetição e da 

memorização nas experiências desses aprendizes. 
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(5) Depois eu me lembro de ter inglês na Cultura Inglesa. E era muito 

chato, muito inglês gramatical, eu era uma péssima aluna. No final 

do semestre, minha mãe ameaçou me tirar. Pedi a uma prima pra 

gravar todas as lições pra mim, passei um mês com o gravador 

pendurado no pescoço decorando todas as lições. A partir daí 

meu aprendizado com o inglês foi uma coisa tranquila pra mim 

(disponível em: <http/ jwww.veramenezes.comjp066.htm>; aces

so: 12 ago. 2014). 

(6) Aprendi inglês assistindo filmes que tinha ,em casa em inglês. Re

petidamente. Assistia muitas vezes e acabava aprendendo algu

mas frases (disponível em: <http:jjwww.veramenezes.com/p058. 

htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Já o excerto (7) demonstra que a memorização de estruturas não é 

suficiente para a formação de um falante competente. Apesar de saber 

formular perguntas, o narrador não as usou de forma adequada ao con

texto, tornando-se invasivo ao fazer tantas perguntas pessoais a alguém 

que acabara de conhecer. 

(7) Fiquei nessa escola por uns três a quatro anos com aquele mesmo 

professor, e saí de lá me achando hábil para falar esse tal de inglês. 

Afinal eu tinha decorado tudo direitinho, eu sabia 16 diálogos "by 

heart". Encontrei um suíço em Salvador e produzi direitinho: 

- What's your name? 

- Where are you from? 

- Do you have any brothers or sisters? 

Essa pergunta foi importante para encerrar o nosso diálogo. Só 

mais tarde entendi por que ele foi embora tão desconfiado. Nem 

nos conhecíamos e eu queria saber detalhes da família. Depois do 

acontecido, decidi voltar a estudar (disponível em: <http:jjwww. 

veramenezes.comjp042.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

6. Conclusão 

A visão behaviorista da ASL não leva em consideração os meca

nismos internos do aprendiz e o que conta é o ambiente linguístico e 

os estímulos que ele produz. Concordo com a afirmação de Littlewood 

(1984: 21) de que há outros processos envolvidos na aquisição, além da 
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formação de hábitos, e que esse aspecto, assim como a imitação, não 
pode ser descartado. 

O foco na análise contrastiva não é suficiente para explicar todos 
os erros e acertos, mas é inegável que alguns podem ser explicados por 
ela, contudo outros fatores, como os emocionais, não são considerados. 

A teoria behaviorista não apresenta argumentação convincente so
bre ASL, mas influenciou e continua influenciando o ensino de línguas. 
O conceito de língua como um conjunto de estruturas básicas ainda pre
valece em muitos materiais didáticos e muitos professores ainda acre

ditam que a língua materna é a principal fonte de interferência negativa 
na aquisição. 
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CAPÍTULO 2 

MODELO MONITOR, 
HIPÓTESE DO INPUT 

OU DA COMPREENSÃO 

K
rashen e seu modelo de aquisição, ora denominado de 
modelo monitor, ora de hipótese do input, e, atualmente, 
de hipótese da compreensão, está para a linguística apli
cada assim como Chomsky e sua teoria gerativa estão 

para a linguística. Dificilmente outras teorias foram tão combatidas e, 
ao mesmo tempo, tão citadas quanto essas duas. Alguns dos construtos 
dessas teorias entraram definitivamente para o vocabulário das duas 
áreas, tais como as dicotomias competência/desempenho de Chomsky, 
na linguística, e aquisição/aprendizagem de Krashen, na linguística 
aplicada. O modelo proposto por Krashen sofreu forte influência da 
concepção de língua e de aquisição chomskiana. 

1. O modelo monitor 

Krashen (1978)1 apresenta, na segunda metade dos anos 1970, os ar
gumentos fundantes de suas hipóteses para a aquisição de SL, reunidas 
no modelo monitor. Ele considera que tanto os ambientes formais quanto 

os informais contribuem para a proficiência linguística, porém, de forma 

1 
Outros textos sobre o modelo foram publicados no ano anterior. S. Krashen, The Monitor 

Model for Second Language Performance, in: M. Burt; H. Dulay; M. Finocchiaro (orgs.). 
Viewpoints on English as a Second Language. Nova York: Regents, 1977; S. Krashen, Some 
lssues Related to the Monitor Model, in: H. D. Brown; C. Yorio; R. Crymes (orgs.). On 
TESOL'77 - Teaching and Learnin g English as a Second Language: Trends in Research and 
Practice. Washington: TESOL, 1977. 
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diferente. O ambiente informal contribuiria com o insumo necessário 
para as operações mentais, gerando o intake, ou seja, a absorção do in
sumo linguístico. Já o ambiente formal, a sala de aula, seria responsável 
pelo desenvolvimento do monitor, ou seja, um editor da produção linguís
tica que se utiliza do conhecimento consciente da gramática aprendida. 

Krashen (1978: 1) descreve o modelo monitor da seguinte forma: 

O modelo de desempenho de segunda língua, denominado modelo mo
nitor, postula que o ator da segunda língua pode "interiorizar"2 regras 
da língua-alvo por meio de um dentre dois sistemas: uma forma implíci
ta, denominada aquisição inconsciente da língua, e uma forma explícita, 
aprendizagem consciente da língua. 

Krashen compara a aquisição à aprendizagem da primeira língua 

pelas crianças, que requer uma interação significativa na língua-alvo, 
ou seja, uma interação espontânea em que os falantes não estão preo
cupados com a forma de seus enunciados. A aprendizagem consciente 

funcionaria apenas como monitor. Ele entende que, na aquisição, a 

correção explícita de erros não parece relevante, mas que, na aprendi

zagem consciente, a atenção ao erro pode ajudar. 
Krashen (1981) apresenta condições para o uso bem-sucedido do 

monitor. A primeira condição é o tempo. Em situação de conversação, 
por exemplo, o aprendiz, geralmente, não tem o tempo necessário para 

pensar nas regras gramaticais, de forma a usá-las conscientemente. A 

segunda é o foco na forma, ou correção, e a terceira é o conhecimen
to da regra. Ele reconhece que são raras as situações em que as três 

condições são satisfeitas. 
Krashen (1981: 12-13) lista três características do monitor: 

1. Usuários bem-sucedidos do monitor editam o output da segunda lín
gua quando não há interferência na comunicação. 

2. Essa edição resulta em desempenho variável, isto é, percebemos tipos 
e quantidades diferentes de erros sob condições diferentes. 

3. Os usuários do monitor demonstram preocupação com a "correção" 
linguística e consideram sua produção de fala e escrita não monitora
da como descuidada. 

2 Prefiro usar o termo interiorizar ao neologismo internalizar. 
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Com base em evidências empíricas em pesquisas desenvolvidas 
por ele e outros pesquisadores, Krashen apresenta exemplos que com
provam essas características. Dentre os exemplos, chama a atenção o 
de um aprendiz que usa o monitor em excesso e por isso tem dificulda
de na comunicação oral. 

2. O intake (insumo absorvido) 

A condição essencial para que a aquisição aconteça é o intake. Para 

Krashen (1981: 101), "a principal função da sala de aula de segunda língua 

é prover intake para a aquisição" 3
• 

Krashen (1978: 17) afirma que as correções dos adultos focam a ha
bilidade de comunicação com um ouvinte e, baseando-se na interação 

dos adultos com crianças, propõe as seguintes características do intake, 

entendido como a aquisição ótima do input: 

1. O intake é adquirido pelo aprendiz4
: se o aprendiz está no estágio G

1 

do desenvolvimento gramatical, ele pode progredir para o próximo 
estágio G

1 
+1, compreendendo a sintaxe G

1 
+1 com a ajuda do contexto. 

2. O intake está em um nível ligeiramente à frente de G
1

, o estágio atual 
da competência gramatical do aprendiz. 

3. O intake é sequenciado: vai progressivamente ficando mais complexo. 
4. O intake é comunicação natural. Ninguém fala com uma criança para 

ensinar a língua, mas para se comunicar. A aquisição parece acontecer 
mais quando o usuário da língua foca na mensagem e não na forma. 

Krashen avalia algumas atividades de sala de aula, em termos de 

intake, e considera que, nos estágios elementares e intermediários, a 

conversação livre, rádio ou TV podem não funcionar porque os alunos 

frequentemente têm problemas de compreensão, mas podem ser mui
to úteis para alunos de níveis mais avançados. Essas atividades não 

atenderiam às três primeiras características do intake. Em muitos ca

sos, essas atividades seriam as únicas oportunidades de adquirir certas 

3 Grifo no original. 
4 Krashen não usa a palavra aprendiz (learner), mas acquirer, que poderia ser traduzida 
como adquirente. Optei por aprendiz, pois o termo adquirente não é usado na literatura da 
área em português. 
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estruturas. O autor descarta, totalmente, os exercícios de repetição me
cânica onde não há nenhuma intenção comunicativa, mas considera I 

que atividades de repetição comunicativa, ou seja, onde o aluno pode 
dizer a verdade ou mesmo representar (role-play) têm potencial para 

satisfazer todos os requisitos do intake. 
Krashen (1981: 102-103) afirma: 

Intake é antes de tudo input compreendido5
• De fato, a compreensão pode 

estar no centro do processo de aquisição de língua: talvez a gente apren
da pela compreensão de uma língua que está "um pouco além" de nosso 
nível atual de competência. Isso é feito com a ajuda de contexto extralin
guístico ou nosso conhecimento de mundo. Em termos mais formais, se 
o aprendiz está no estágio i na aquisição da sintaxe, ele pode progredir 
para o estágio i+l ao compreender o input naquele nível de complexidade. 

3. As hipóteses 

Krashen (1985), no livro intitulado Input Hypothesis, apresenta sua 
teoria de aquisição composta de cinco hipóteses: 

1. Hipótese da aquisição-aprendizagem 
2. Hipótese da ordem natural 
3. Hipótese do monitor 
4. Hipótese do input 

5. Hipótese do filtro afetivo 

A hipótese da aquisição-aprendizagem prevê que há duas for
mas de desenvolver a segunda língua. A primeira é inconsciente, por 

ele denominada de aquisição, assemelhada ao processo de crianças 
aprendendo a língua materna. A segunda, denominada de aprendiza

gem, é consciente e significa o 'saber sobre' a língua. 
A hipótese da ordem natural, inspirada em Corder (1967), prevê 

que nós adquirimos as regras de uma língua em uma ordem previsível, 
que não depende da ordem como as regras são ensinadas na sala de aula. 

A hipótese do monitor reforça que nossa habilidade em produzir 
enunciados em outra língua é fruto de um conhecimento inconsciente 

5 Grifo do autor. 
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e que o conhecimento consciente tem como função o monitoramento. 
Esse conhecimento consciente serve para editar, ou seja, fazer corre
ções no output antes das produções escritas ou orais. Esse foco na for
ma visa à precisão gramatical. 

Krashen (1985: vii) confessa que sua hipótese favorita é a do input' 
e que, ao longo dos anos, ficou evidente para ele que esta é a parte mais 
importante de sua teoria de aquisição de segunda língua. 

A hipótese do input postula que adquirimos a língua de uma forma es
pantosamente simples - quando compreendemos a mensagem. Tenta
mos várias outras formas - aprender regras gramaticais, memorizar vo
cabulário, usamos equipamentos caros, formas de terapia de grupo etc. 
O que nos escapou nesses anos todos, no entanto, é que o ingrediente 
essencial é o input compreensível (Krashen, 1985: vii). 

A hipótese prevê que existe apenas uma forma de adquirir a lín
gua: compreendendo mensagens, ou seja, recebendo 'input compreensí
vel'. A hipótese, segundo Krashen (1985: 2) tem dois corolários: 

(a) A fala é o resultado da aquisição e não sua causa. A fala não pode ser 
ensinada diretamente, mas 'emerge' por si mesma como resultado da 
competência construída via input compreensível. 

(b) Se há uma quantidade suficiente de input e ele é compreendido, a gramá
tica necessária é fornecida. O professor não precisa tentar, de forma de
liberada, ensinar a próxima estrutura ao longo da ordem natural - ela 
será provida na quantidade exata e será automaticamente revisada se 
o aprendiz receber uma quantidade suficiente de input compreensível. 

Para explicar o processamento do input, Krashen recorre a um 
construto de Chomsky7 

- o dispositivo de aquisição de linguagem 
(DAL) - um processador interno de linguagem característico dos seres 

humanos. Segundo Krashen, o aprendiz não adquire apenas o que ouve, 
pois existe também a contribuição do DAL que gera regras possíveis de 
acordo com os processos inatos. Apesar de reconhecer as variações de 

6 
Krashen (1985: vii) diz que não inventou essa hipótese, apenas nomeou e refinou a ideia 

já presente em outros trabalhos como os de Macnamara (1973) e Oller (1979). dentre outros. 
7 

Apesar de Chomsky ter desenvolvido seus estudos para a língua materna, sua tese i na tis· 
ta de aquisição de primeira língua foi apropriada por Krashen e seus construtos, utilizados 
na elaboração da hipótese do input. 
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estilos cognitivos, Krashen é enfático ao afirmar que todos aprendem 
da mesma forma. Assim como existe um sistema da visão idêntico em 
todos os humanos, o mesmo pode ser dito da faculdade de linguagem, 
como proposta por Chomsky. 

O input compreensível é uma condição necessária, mas não é sufi
ciente para a aquisição. Krashen (1985: 3) conclui: "O aprendiz precisa 
estar 'aberto' ao input" e defende sua última hipótese - o filtro afetivo. 

"O 'filtro afetivo' é um bloqueio mental que impede os aprendi
zes de utilizar plenamente o input compreensível que recebem para a 
aquisição de língua". Aprendizes pouco motivados, inseguros, ansiosos 
e com baixa autoestima teriam um filtro afetivo alto, o que impediria a 
conexão do input com o DAL. Krashen radicaliza ao afirmar que com o 
filtro afetivo alto "o aprendiz pode compreender o que ouve ou lê, mas 
o input não atingirá o DAL" (p. 3). O contraponto estaria nos aprendizes 
motivados, com autoestima elevada e que se veem como membros fu
turos da comunidade de falantes da língua em processo de aquisição. 

Krashen (1985: 4) sintetiza as cinco hipóteses com a seguinte 
formulação: 

As pessoas só adquirem uma segunda língua se conseguem input com

preensível e se seu filtro afetivo estiver baixo o suficiente para permitir 
a entrada do input. Quando o filtro está 'baixo' e é apresentado input 

compreensível apropriado (e compreendido), a aquisição é inevitável e 

o 'órgão mental' da linguagem funcionará automaticamente como qual

quer outro órgão. 
-.c 

Krashen (1985: 9-10) afirma que a hipótese do input explica o pe-
ríodo silencioso observado na aquisição de uma segunda língua por 
crianças quando migram para outros países. Ele afirma que, como os 
adultos não são autorizados a ficar silenciosos por muito tempo na sala 
de aula, isso gera ansiedade e também interferência da primeira língua. 
Esses aprendizes são obrigados a recorrer a regras da primeira língua 
quando ainda não têm disponíveis as regras da segunda. 

Atualmente, Krashen prefere usar o termo hipótese da compreen
são no lugar de hipótese do input. "A hipótese da compreensão afirma 
que adquirimos a língua quando compreendemos mensagens, quan
do entendemos o que as pessoas nos dizem e quando compreendemos 
o que lemos" (Krashen, 2004: 21). Dessa forma, ele muda o foco do 

32 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LfNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

exterior ao indivíduo para o interior. Novamente, ele dá crédito a outros 
pesquisadores, dizendo: 

A hipótese da compreensão não é nova para mim. No campo da aquisição 

de segunda língua, James Asher e Harris Winitz discutiram a importân

cia da compreensão anos antes de mim. No campo do ensino de língua, 

Kenneth Goodman e Frank Smith hipotetizaram que "nós aprendemos 

a ler, lendo", nós lemos para aprender a entender o que está na página. 

Krashen (2004) afirma que, para sobreviver, uma hipótese precisa 

ser consistente com os resultados de pesquisa e afirma que isso tem 

acontecido ao longo dos anos, não apenas em suas pesquisas, mas na 

de outros pesquisadores também. Ele continua advogando a relação 

dessa hipótese com as demais: hipótese da aquisição, do filtro afetivo, 
da ordem previsível e do monitor. 

Novamente, Krashen (2004) enfatiza que é o input que causa aqui
sição e não o output. Segundo ele, 

[o] output oral (fala) convida o input auditivo, via conversação. Se você 

fala, alguém te responde. A hipótese da compreensão prevê, no entanto, 

que a contribuição da conversação para a aquisição de língua é o que a 

outra pessoa diz a você, não o que você diz a ela. 

Nesse mesmo texto, Krashen afirma que a hipótese da compre

ensão prevê que a língua materna ajuda a tornar o input mais compre

ensível, como, por exemplo, quando o professor fornece contexto ou 

quando lemos na nossa língua explicações sobre um tópico complexo 
antes de sua leitura na língua estrangeira. 

4. Críticas ao modelo 

As hipóteses de Krashen sofreram inúmeros ataques tanto de pes
quisadores da aquisição como de professores que não se conforma

vam com um modelo que minimizava a importância do ensino formal 

do idioma. Tantas e diversas foram e são as críticas a Krashen que 

McLaughlin (1987) concluiu que "bater" em Krashen se transformou no 
passatempo predileto nos congressos e periódicos dedicados à pesquisa 
sobre aquisição de segunda língua. 
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Na prox1ma seção, discutiremos algumas críticas ao modelo de 
Krashen e faremos uma síntese de sua defesa. 

4.1. Críticas da comunidade científica 

Krashen causa grande incómodo quando insiste em que o funda
mental para a aquisição é o intake (a absorção do input) e que a fala pode 
ajudar na aquisição de forma indireta, encorajando o input apropriado. 

Além disso, defende que um período silencioso pode ser benéfico para 
o aprendiz adulto, que se concentraria em ler e ouvir de forma ativa e, 
assim, evitaria a interferência da primeira língua. Mas ele alerta, tam
bém, que o aprendiz tem de estar aberto ao intake, ou seja, seu filtro 
afetivo deve estar baixo. 

Se o modelo não convence a comunidade científica, um mérito 
não pode deixar de ser reconhecido - sua contribuição para o desen

volvimento dos estudos em aquisição de segunda língua, instigando os 
pesquisadores a refutar suas hipóteses. 

Ellis (1985: 264-265), assim como Gass e Selinker (1984), Mac 
Laughlin (1987), Mitchel e Myles (2004) e muitos outros, critica a hi
pótese da aquisição/aprendizagem, pois esses construtos se definem 
em termos de consciência e inconsciência, o que não pode ser empi

ricamente verificado. Assim como Cook (1993), MacLaughlin (1987) 

critica a separação entre os dois construtos e a ausência de uma in
terface que aceite que conhecimento aprendido e automatizado possa 
se transformar em aquisição. Critica também a ausência de qualquer 
explicação sobre os processos cognitivos responsáveis pela aquisição 
ou pela aprendizagem. 

Outras dificuldades, segundo Ellis (1985: 265), estão relacionadas 

à ideia do monitor. A primeira é da ordem da metodologia, pois sua 

evidência só é possível por meio de relatos dos aprendizes. Além disso, 
o monitor só dá conta da produção e não explica a recepção de enun
ciados, não leva em consideração a colaboração entre os interlocutores, 
e Krashen não discute como a aprendizagem acontece. 

Parece que Ellis, assim como os outros críticos, não valoriza os de
poimentos dos aprendizes e entende como verificação empírica apenas 
as pesquisas experimentais ou longitudinais que possam comprovar a 
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existência dos comportamentos, o que é, praticamente, impossível, no 
caso de processamento mental. 

Ellis aponta, ainda, que o modelo de Krashen não explica a varia
bilidade na produção linguística. De fato, pude constatar ao longo de 
minha docência, que o desempenho dos aprendizes varia e, na produ
ção, formas aceitáveis se alternam com desvios linguísticos, tais como 
"you were/you was"; "he can/he cans" 8 etc. 

Uma das críticas mais conhecidas a esse modelo é a feita por Mer
rill Swain que, ao discordar de Krashen, propõe a hipótese do output. 
Em artigo publicado em um livro dedicado a Henry Widdowson, Swain 
(1995: 125) afirma: 

Tem-se argumentado que o output não é nada mais do que uma indicação 

de que a aquisição da segunda língua já aconteceu e que o output não 
tem um papel significativo na ASL exceto, possivelmente, como fonte de 

(auto)input para o aprendiz (Krashen, 1989). Ao contrário, a hipótese do 
output reivindica que a produção linguística colabora com a aquisição de 
várias formas. 

Swain defende sua proposta, afirmando que o output leva à flu
ência, promove a testagem de hipóteses e o foco na atenção (noticing), 
como veremos no capítulo dedicado a sua proposta. 

Krashen tem sido acusado de não considerar o output, mas isso não 
é totalmente verdadeiro. Ele não descarta o output, porém não o consi
dera prioritário. Ao discorrer sobre o modelo monitor, ele diz que "[a] 
aprendizagem consciente é claramente auxiliada pelo ensino explícito, 
e nós podemos até hipotetizar que é o output, e não o inputlintake, que 
ajuda a aprendizagem, pois o output oral ou escrito fornece o ambiente 
para a correção de erro" (Krashen, 1978: 22-23). 

McLaughlin (1987) é outro que faz sérias críticas a Krashen. Ele re
conhece o mérito de Krashen ao reunir resultados de várias pesquisas 
para dar suporte a seu modelo, mas contesta a interpretação que ele dá 
a algumas dessas descobertas. 

8 Em I - ' . - R C . re açao a vanaçao, ver . . Augusto, O processo de desenvolvimento da competência 
lzn~u~stica em inglês na perspectiva da complexidade. 2009. 228 f. Tese (Doutorado em Lin
gmshca Aplicada) -Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos, Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2009. Disponível em: <www.bibliotecadigital. 
ufmg.br/dspace/handle/1843/LETR-STEPNZ>; acesso: 12 ago. 2014. 
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De fato, isso fica evidente, por exemplo, em Krashen (2000), onde 
ele cita uma reportagem, no jornal Los Angeles Times, sobre Armando, 
um emigrante mexicano que aprendeu hebraico com grande fluência. 
Ele reproduz um trecho da reportagem onde Silverstein (1999) descreve 
como Armando aprendeu a língua hebraica com mais fluência do que 
a do próprio inglês. 

"Ele aprendeu observando e ouvindo seus colegas de trabalho e amigos" 

através da interação e conversação, ocasionalmente perguntando o signi

ficado de palavras desconhecidas. Silverstein também fornece informa

ção sobre a boa proficiência de Armando em hebraico, citando o patriar

ca da família proprietária do restaurante, que afirma que Armando "fala 

hebraico como um israelense" (Krashen, 2000: 22). 

Krashen entrevistou Armando e descobriu que ele só se sentiu 
confortável em conversar em hebraico após 2 ou 3 anos de convivência 

nessa comunidade e que gostava muito de conversar com os donos dos 
restaurantes e com os fregueses, mas nunca aprendeu a ler ou escrever. 
Disse que era corrigido cerca de cinco vezes ao dia, mas sempre em 

relação ao vocabulário e não à gramática. Krashen gravou Armando e 
submeteu a gravação a julgamento de quatro nativos. Todos conside

raram que Armando falava muito bem. Um achou que ele residia em 
Israel e outro, que ele era nativo. 

Krashen considera o caso de Armando consistente com sua teoria, 
afirmando que a "aquisição" 9 sozinha pode levar a níveis impressionan

tes de competência na segunda língua. Armando tinha os ingredientes 
necessários: input compreensível (embora não compreensível no come-

" ço) e um filtro "afetivo baixo" (p. 23). 

O que mais chama a atenção de Krashen na história de Armando 

é a questão da afiliação que ele chama de club membership, no caso o 
círculo de amigos e não um grupo étnico. É a afiliação que leva um 

aprendiz a falar igual ao grupo ao qual pertence ou aspira pertencer. 
Isso nos remete ao modelo de aculturação de Schumman, que vê como 

causa da aquisição "a integração social e psicológica do aprendiz com o 
grupo da língua-alvo" (Schumman, 1978a: 28). 

" Destaques do autor. 
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Krashen conclui dizendo que o caso de Armando comprova que 
é possível adquirir uma língua sem viver no país onde ela é falada e 
sem instrução formal. Para ele, "as variáveis cruciais parecem ser input 
compreensível e uma boa relação com os falantes da língua" (p. 23). 

Apesar de haver evidências de que a aquisição da língua envolveu 
não só input, mas também interação com o grupo ao qual Armando se 
afiliava e foco consciente nas palavras desconhecidas, Krashen ignora 
esses fatos e explica a aquisição apenas com a hipótese do input e do 
filtro afetivo. Mesmo tendo sido atraído pela questão da afiliação ou 

aculturação, ele também não retoma o tema na conclusão e reduz essa 
questão a "uma boa relação com os falantes da língua". No caso de Ar
mando, parece haver evidência de que, apesar de a aprendizagem ocor
rer em contexto espontâneo, ele recebia correção frequente dos colegas 

de trabalho e isso implica algum processo consciente. Krashen também 

ignora as correções em suas reflexões sobre o caso de Armando. 
Uma das críticas de McLaughlin (1987) é, exatamente, a falta de 

definição do que seja processo consciente (aprendizagem) e inconscien
te (aquisição), assim como a dificuldade de aceitar que a aprendizagem 

não possa se transformar em aquisição. Mitchell e Myles (2004) tam
bém põem em dúvida essa dicotomia, pois consideram difícil distin

guir quando um aprendiz está usando um ou outro tipo de processo. 
McLaughlin (1987: 21-22) argumenta que a intuição dos aprendizes vai 

na direção oposta. Ele cita Kevin Gregg (1984), que afirma que apren
deu regras verbais de conjugação do japonês com muito drill (exercícios 

de repetição) e, em pouco tempo, estava usando, sem erros, os tempos 
verbais. Eu mesma intensifiquei o uso do modal might depois de ler em 

um artigo (não me lembro mais onde) que os estrangeiros usam pouco 
esse modal. Também memorizei as formas dos verbos irregulares e 

acredito que transformei essa aprendizagem em uso não monitorado. 
Gass e Selinker (1994) também questionam essa dicotomia. Eles 

acreditam que os aprendizes possuem diferentes formas para interiori

zar as informações, mas colocam em dúvida se haveria dois sistemas 

tão independentes um do outro. 
McLaughlin (1987) discorda de que adultos aprendam uma segun

da língua como as crianças aprendem a primeira. Ele contesta tam
bém o uso que Krashen faz do DAL, pois Chomsky (1980) propôs esse 
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construto para a aquisição da primeira língua por crianças e, depois de 
certa idade, outras faculdades mentais seriam utilizadas, como a lógica 

e a matemática. 
McLaughlin (1987) também critica o conceito de monitor e a or

dem natural de aquisição. Sobre o monitor, ele afirma não ser possível 
testar sua existência. Ele argumenta que todo mundo usa regras de uso 
da língua e que não é possível distinguir se a fonte das mesmas é cons

ciente ou inconsciente. 
Quanto à ordem natural, ele contesta a pesquisa de Dulay e Burt 

(1974) que serviu de base para Krashen, pois ela não era longitudinal 
e tinha como informantes crianças de várias idades, com tempo de 

exposição variada. Critica também a metodologia, que pode ter sido 
a responsável direta pelos resultados. Além disso, McLaughlin (1987) 
alega que os estudos longitudinais têm encontrado padrões diferentes e 

também detectado que a primeira língua interfere nessa sequência. Não 
podemos ignorar que outros estudos confirmam a consistência da hi
pótese da ordem natural. Larsen-Freeman e Long (1991: 91), há catorze 

anos, já registravam a existência de pelo menos cinquenta estudos sobre 
aquisição de morfemas na aquisição de segunda língua, indicando forte 

evidência da existência de uma ordem de aquisição. No entanto, Block 
(2003: 21) vai além, ao afirmar que "só porque alguém produz um mor

fema correto quando lhe mostram uma gravura não significa, necessa
riamente, que ele ou ela tenha adquirido aquele morfema para sempre". 

McLaughlin (1987) reclama que Krashen também não define o 
input compreensível. Dizer que mput compreensível é aquilo que é sig

nificativo e entendido pelo ouvinte é uma definição tautológica e, ain

da, se existe o nível i+l, podemos hipotetizar que existem também 
outros níveis. Ele acrescenta que o uso de linguagem formulaica por 

crianças indica que os aprendizes também adquirem e usam o que 
eles não compreendem. As expressões formulaicas são usadas como 

estratégia comunicativa e são entendidas apenas vagamente. De fato, 
lembro-me, por exemplo, de ter usado com correção a expressão "as a 

matter o( fact" sem nunca ter parado para analisá-la. 
Outro construto bastante criticado é o filtro afetivo. Assim como 

McLaughlin (1987), Johnson (2004: 50) avalia como imprecisa e con
fusa a definição de filtro afetivo. Um bloqueio mental representaria o 
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resultado de estados emocionais (falta de motivação, de autoconfiança, 
ansiedade) e não a causa da dificuldade de o aprendiz acessar o DAL. 
Ou seja, o que impediria o acesso ao DAL seriam os estados emocionais 

e não um bloqueio mental. Outra questão levantada por Johnson (2004: 
51) é a ausência de discussão sobre o ambiente externo ao aprendiz no 
que diz respeito ao filtro afetivo, ficando o aprendiz como o único res

ponsável pela ansiedade, falta de motivação e de confiança. 
Johnson (2004: 50) considera uma inconsistência da hipótese do 

filtro afetivo a afirmação de Krashen (1985: 3) de que pode haver com
preensão oral e escrita sem que o input atinja o DAL quando o filtro 
está alto. Diz ela: 

Se for esse o caso, há duas formas de interpretar essa afirmação. Ou o 
processo de compreensão é realizado fora da mente do aprendiz, ou a 
compreensão representa um estágio que precede o DAL. Além disso, a 
afirmação parece implicar que ASL se equivale à capacidade de alguém 
acessar o DAL. 

Eu diria que pode haver aquisição em qualquer uma das situações 
sem que haja produção. Pense, por exemplo, em estruturas como "the 

bed I slept on" ou vocabulário como ''jeopardize", que podem muito bem 
ser compreendidos por aprendizes com filtro alto ou baixo e, no entan

to, podem nunca ser utilizados. O processo de aquisição não pode ser 
entendido apenas como uso da língua na expressão oral, pois isso con
trariaria a própria aquisição da língua nativa. Afinal, somos capazes de 

compreender muito mais do que produzimos. 

4.2. Críticas respondidas por Krashen 

Krashen (1985: 32) se antecipa às críticas a seu modelo e apresenta 
cinco possíveis argumentos contra a hipótese do input. 

1. A interação bidirecional é necessária à aquisição? 
2. Existência aparente de produção precedendo a percepção. 
3. A possibilidade de que a aquisição não envolva compreensão de input, 

ou que haja uma 'rota alternativa'. 
4. A questão de o fenômeno da 'fossilização' ser uma contraevidência à 

hipótese do input. 
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5. Pessoas que afirmam compreender plenamente a língua, mas que di

zem também que não conseguem falar. 

O autor rebate cada uma das cinco possíveis críticas. 

O Ele não ignora que a interação pode ser uma boa fonte de input, 
mas continua afirmando que a interação não é uma condição 

necessária, pois assistir à televisão, assistir a aulas e ler podem 
também resultar em aquisição. Além disso, a hipótese da intera

ção não explicaria o período silencioso. 
A hipótese de que a aquisição é desenvolvida pelo uso da lín
gua - hipótese do output - também é descartada. A hipótese 

do output postula que uma regra é adquirida se ela for experi

mentada na comunicação e se for confirmada. Se a regra não for 

produtiva, é descartada. Krashen descarta essa hipótese dizendo 

que isso implicaria "testar, separadamente, na produção cada 

componente gramatical, cada contraste fonológico, morfológico, 

sintático, sociolinguístico e regras discursivas" (Krashen, 1995: 
36). A hipótese também não explicaria casos de aquisição onde 

não ocorre produção oral, como na leitura. No entanto, ele não 

descarta que a testagem de hipóteses aconteça, porém isso se 

daria no nível inconsciente. 
O Krashen também rejeita os resultados de estudos que demons

tram que a produção pode preceder a percepção porque esses 

estudos focam apenas o ensino da forma sonora onde aprendizes 
foram capazes de produzjr sons que não conseguiam discrimi

nar. Krashen põe em dúvida se essa aprendizagem consciente 

com palavras isoladas teria efeito em situações espontâneas. 
O Krashen contesta a possibilidade de rotas alternativas de aquisi

ção, argumentando sobre "a existência de aprendizes que apren

deram bem determinadas regras, mas não as adquiriram" (p. 
39), o que comprovaria que a aprendizagem não necessariamen

te leva à aquisição. Outro argumento se refere aos "aprendizes 

que adquiriram as regras sem nunca tê-las aprendido" (p. 39), 

como, por exemplo, o uso dos artigos a/an. 
O Quanto ao fenômeno da fossilização, Krashen (1985: 43) apresen

ta causas possíveis como a inadequação do input (quantidade in
suficiente ou qualidade inapropriada de input), filtro afetivo alto, 

40 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LfNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

desempenho não correspondente à competência devido ao filtro 
de output e aquisição de formas imperfeitas da língua-alvo. 

Ele explica que o progresso da aquisição pode parar se o apren

diz tiver o filtro afetivo alto; se deixa de receber input suficiente; 

ou se é suficiente, mas não contém i+1, ou seja, se não tem a 

qualidade necessária. Ele acrescenta um novo construto - o 

filtro de output - um tipo de filtro que impede que uma regra 

adquirida seja usada no desempenho. Krashen apresenta seu 

próprio exemplo na aprendizagem de francês, dizendo: "[M]inha 

impressão é que meu melhor sotaque aparece quando estou re

laxado - quanto mais consciente estou sobre o uso da língua, 

mais meu sotaque se deteriora" (p. 46) e isso é explicado pelos 
filtros de output. 

Krashen lembra, ainda, que nem sempre o aprendiz é exposto a 

input de boa qualidade, como é o caso de alunos cuja única fonte 

de input é o professor e os colegas que não falam bem a língua, 

ocorrendo então a aquisição de formas imperfeitas ou desviantes. 

O Krashen rebate a última crítica aceitando a possibilidade de 

que alguém possa compreender uma língua, mas ser incapaz 

de usá-la oralmente, dizendo que a causa pode ser um filtro de 

output forte que afeta o desempenho devido a razões afetivas e 
psicológicas. 

5. Evidências da hipótese da compreensão 
em narrativas de aprendizagem 

No corpus do projeto AMFALE, encontramos dezenas de narrati

vas que apresentam evidências empíricas para as hipóteses de Krashen. 

Para comprovar essas evidências, apresento três narrativas de aprendi

zes de inglês, três de aprendizes de espanhol e duas de estrangeiros 

aprendendo português, todos no contexto brasileiro. O leitor encontrará 

o endereço da web onde cada narrativa pode ser lida integralmente. 

As narrativas de aprendizes de espanhol e de português como língua 
estrangeira estão arquivadas também em arquivo de áudio e podem ser 
ouvidas na web (disponível em: < http://www.veramenezes.com/amfa
le.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 
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5.1. Narrativas de aprendizes de inglês 

As narrativas (1) e (2) demonstram a importância do input compre

ensível. O texto (1) traz evidências da importância do input e também da 

existência do período silencioso. O aprendiz reforça a tese de Krashen 

de que é possível aprender a língua em contexto de LE se houver muito 

input compreensível e que a aquisição acontece sem instrução formal. 

(1) Minha motivação para aprender o inglês começou na infância, 

ficava parado pasmo ouvindo e vendo os astros do rock: Deep 

Purple, Pink Floyd, lron Maiden, Metallica etc. Aos meus 10 

anos de idade, quase 11, me integrei a um grupo de roqueiros 

que usavam muito o inglês, que segundo eles era a "língua oficial 

do grupo". Já tinha bastante vocabulário e identificava bem a 

pronúncia, às vezes entendia, às vezes não, mas continuava ou

vindo os discos todos os dias e ouvindo os meus amigos falarem. 

Sentia que estava melhorando a cada dia e já começava a me 

arriscar falando na outra língua. Eles nunca me ensinavam, eles 

não tinham nenhum método, nem eu, inclusive diziam que lín

gua "não se ensina, se aprende", e que eu iria aprender[ ... ] (dis

ponível em: <http:jjwww.veramenezes.comjp.133.htm>; aces

so: 12 ago. 2014 ). 

A narrativa (2) comprova que a sala de aula pode ser um bom local 

para se oferecer ao aprendiz input compreensível. Apesar de a aprendiz 

revelar alguma preocupação com o estudo da gramática, fica eviden

te que ela atribui sua aquisição à diversidade de input que recebeu: o 

professor que usava a L2 na sala de aula, música, filme, leitura e, final

mente, interagir através da internet - "falar" no ICQ10
• 

(2) [ ... ] Ele não falava com a gente em português nem fora da sala, de 

jeito nenhum. E só falava em inglês o tempo inteiro. Então isso 

fez a gente dar um salto inacreditável. Eu fiquei empolgadíssima 

depois, comecei a falar mesmo. Então a gente ficou lá falando o 

tempo inteiro, a gente não falava em português hora nenhuma. 

10 Programa de comunicação instantânea na web. As letras que compõem a sigla ICQ 
reproduzem o som I seek you (eu procuro você). O programa ICQ funciona de forma seme
lhante ao Skype. 
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Explicava, mesmo vocabulário usava dicionário inglês/inglês. A 

gente não usava hora nenhuma. 

Foram quatro anos que eu estudei lá. No último ano eu já estava 

louca pra ver gramática e outras coisas mais a fundo. Foi uma coisa 

que fez muita diferença. Eu nunca gostei de traduzir música, eu 

sempre quis ver a letra, escutar música, escutar o filme, e até hoje 

ficar escutando em inglês e qualquer outra língua e ir aprendendo. 

Mas nunca gostei de traduzir, então nunca gostei de traduzir mú

sica, preferia escutar a música do que traduzir. Na verdade, nun

ca tinha estudado muita gramática até aí. Desde a Cultura Inglesa 

quando eu estudei lá era leitura demais, mas a gente não falava 

direito então fiquei meio traumatizada. Depois que a gente come

çou a falar mais eu procurava, é lógico. Depois eu cheguei a fazer 

outros cursos, mas aí eu preenchia esse tipo de coisa assim escre

vendo, procurando saber, olhando em gramática essas coisas. Mas 

depois disso eu comecei a ler muito em inglês, internet principal

mente, como todo mundo. Falar no ICQ foi uma coisa que melho

rou trinta vezes assim, ficar falando com gente do mundo inteiro. 

Todo mundo te entendendo, todo mundo falando 'nó você tem 

um inglês tão bom e tem só 15 anos' eu ficava superempolgada. 

Foi basicamente isso. Eu sempre amei línguas em geral. Eu queria 

falar inglês porque eu queria ser a melhor do mundo, então eu 

ficava o tempo inteiro treinando [ ... ] (disponível em: <http:j jwww. 

veramenezes.comjp064.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

A narrativa (3) mostra o descompasso entre a instrução formal e a 

obtenção de input compreensível. Fica claro que grande parte do input é 

perdida, mas há um tipo de input, provavelmente o i+1, hipotetizado por 

Krashen, que coloca seu processo de aquisição em funcionamento. Este 

narrador tem a intuição de que a leitura é importante para a aquisição e 

não entende por que os professores não estimulam a leitura extraclasse. 

(3) Comecei a estudar inglês com 13 anos de idade, em um curso livre 

de Belo H. (sem considerar a disciplina oferecida na escola, na s• e 

6• série do ensino fundamental, que não pareceu cumprir seu pa

pel). A princípio, limitava-me em seguir as instruções da professora, 

até que comecei a assistir seriados de televisão (dos mais simples, 

com duração de 30 minutos e voltados para pré-adolescentes e 
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adolescentes, como, por exemplo, "Small Wonder" e "My Secret 

ldentity") e desenhos animados no som original, sem legendas. É 

claro que não entendia tudo o que era dito, mas a ideia geral e gran

de parte das situações mais específicas eram bem compreendidas. 

Com 16/17 anos, comecei a ler livros de autores que já conhecia 

(através de traduções em português) e de quem gostava muito: 

preferi as versões originais (e não as reduzidas, didatizadas), ainda 

que pensando que não conseguiria ir até o final delas por falta de 

compreensão. Ao final do primeiro livro, em tempo razoavelmente 

curto e bastante satisfeito com meu entendimento, percebi que 

poderia continuar lendo os originais (é curioso lembrar que os pro

fessores, nessa época, não nos pediam ou indicavam livros de leitu

ra como atividades extraclasse). Tornou-se um costume, também, 

assistir, quando existentes, às adaptações cinematográficas desses 

livros (o que, entretanto, nunca me fez deixar os livros de lado, por 

melhor que fossem os filmes). Com o tempo, passei a ler livros de 

autores que ainda não conhecia e fiz também cursos onde devería

mos, como parte do programa, lê-los e discuti-los. Finalmente, ha

bituei-me a tomar notas de estruturas e palavras novas e atrativas, 

para usá-las nos textos que tinha que escrever, e, ocasionalmen

te, quando adequadas, na linguagem oral (disponível em: <http:j/ 

www.veramenezes.comjp038.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

5.2. Narrativas de aprendizes de espanhol 

Em (4), temos a narrativa de um universitário cursando Relações 

Exteriores que, motivado por sua paixão por futebol, se interessou pelo 

espanhol. Podemos estabelecer uma relação entre essa história e a de 

Armando em 4.1. Seu desejo de aprender a língua foi motivado por seu 

interesse por clubes latino-americanos de futebol e seus cantos de tor

cida. O input vem não apenas do que ele ouve no contexto das partidas 

de futebol, mas também de programas esportivos e de outros temas na 

televisão. O aprendiz tem a consciência de que é sua escuta desse input 

que desenvolve suas habilidades de fala e escrita. 

(4) Bom, eu comecei a estudar espanhol no início desse ano, faço des

de fevereiro desse ano, de 2004. E minha história com essa língua 
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é que, curiosamente, eu amo futebol. Então, por eu gostar do fute

bol e ser muito apaixonado pelo estilo de jogo, pelo futebol latino

-americano, eu comecei a pesquisar e procurar saber do futebol 

argentino, futebol chileno, uruguaio, paraguaio, mexicano, enfim, 

do futebol jogado na América Latina como um todo. 

E dessa procura veio o interesse em saber também a língua es

panhola, porque eu tive contato com torcidas de outros países, e 

pelos cânticos, pelas canções que eles cantavam, eram todas em 

espanhol, e eu também procurava saber, e foi por causa disso que 

eu tive interesse na língua espanhola. 

Daí eu comecei a, por causa desse interesse pelo futebol, eu co

mecei a ter interesse na língua espanhola e comecei a acompa

nhar pela televisão. Depois, com o surgimento da TV a cabo, com 

o surgimento da televisão via satélite, comecei a assistir canais em 

espanhol, ver transmissões de jogos em espanhol, mas não via 

também só jogos, via programas, via documentários, via jornais, 

via bastante coisa além de ... não só sendo como o esporte, mas 

noticiários, novela, muito seriado. E a atividade que eu mantenho 

fora as aulas para melhorar o meu contato com a língua, e me

lhorar a minha pronúncia, melhorar a minha escuta, melhorar até 

mesmo o jeito de escrever é dentro desse .... assistindo filme sim 

(disponível em: <http:jjwww.veramenezes.comjaudio06e.htm>; 

acesso: ·12 ago. 2014). 

Em (5), temos evidência do uso da leitura para aquisição de vo

cabulário, mas ao contrário do que prevê Krashen, o monitoramento 

também funciona na atividade de recepção. A aprendiz presta aten

ção na pronúncia de falantes de espanhol e, de forma consciente, tenta 

aprender a pronúncia. 

(5) Eu comecei a estudar espanhol na graduação há dois anos, desde 

que eu entrei aqui. Nunca tinha tido contato com a língua, fiz pro

va de inglês. E desde então eu venho estudando. Hoje eu já estou 

estudando as literaturas, estou fazendo o curso preparatório para 

o DELE superior, e também o curso de pronúncia do professor Cris

tiano, também no cENEX. 

Fora daqui da faculdade, eu tento ler, mesmo porque eu preci

so para a literatura, e para adquirir vocabulário. Com relação aos 
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verbos, eu usava de repetição mesmo na escrita para aprender. 

Pronúncia, geralmente eu presto atenção na pronúncia de um fa

lante; e escrita é com prática, com texto, com redação (disponível 

em: <http:jjwww.veramenezes.comjaudio07e.htm>; acesso: 12 
ago. 2014). 

Novamente, em (6), temos um depoimento mostrando a importân
cia de ouvir e ler, ou seja, de input compreensível. 

(6) [ ... ] Você tem que aprender a aprender a língua. E isso tem me 

trazido muitos problemas, então eu sempre me baseei na língua 

portuguesa pra tentar assimilar melhor o espanhol. Agora que eu 

estou conseguindo separar um pouco as coisas e eu tenho fei

to umas leituras, leio uns jornais, tem uns amigos meus que me 

mandam jornais, como eu moro na moradia tem muito cantata 

com aluno estrangeiro, então eu acabo conversando bastante com 

alunos argentinos, uruguaios, alguns espanhóis até, então dá um 

cantata mesmo com a língua. E tem também ... que eu faço muito 

é ouvir música ... eu busco muito ouvir, apesar de não ter muito 

tempo, mas qualquer tempinho que eu tenho eu ouço bastante. 

Leitura e literatura ajudam bastante na aquisição de vocabulário 

(disponível em: <http:jjwww.veramenezes.comjaudio08e.htm>; 
acesso: 12 ago. 2014). 

5.3. Narrativas de aprendizes de português LE 

Robert e Rick, um america'llo e outro chinês, aprendem português 

no Brasil. Eles também demonstram se valer de input compreensível 

para aprender português. Robert, em (7), acredita que a leitura é a me

lhor forma de "gravar a língua na sua cabeça", corroborando Krashen, 

para quem a leitura é uma excelente fonte de input. 

(7) Meu nome é Robert, tenho 38 anos, e estou estudando português 

faz um ano e meio agora. Pra falar a verdade, eu não estudo muito 

português, de maneira a pegar um livro e estudar. Eu devo fazer 

isso, mas eu não ... Realmente, eu tenho muitos compromissos, eu 

trabalho e tudo mais, então eu não tenho ... Eu até tenho tempo, 
mas eu não faço. Aí então eu acho que o que eu aprendi até agora 
de português é na aula mesmo, falando com as pessoas no dia a 

46 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LfNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

dia, e através da televisão, da convivência com a língua. E é agora 

que eu tenho um pouco mais de facilidade com a língua. Eu estou 

lendo muito. Que eu acho, realmente, que eu poderia estudar gra

mática, poderia estudar conjugação de verbo, concordância, pro

nome, preposições e tudo mais, mas o que realmente vai, vamos 

dizer, gravar a língua na sua cabeça é através de ler a língua, eu 

acho, pra mim pessoalmente.[ ... ] 

A minha área é mais pra belas artes, então eu gosto muito da mú

sica brasileira. Então, eu estou lendo, por exemplo, agora, um livro 

sobre a Tropicália, na época de fim dos anos sessenta e início dos 

anos setenta. E eu li vários. Esse mês passado, precisamos ler um li

vro de Betinho, que eu acho muito interessante, porque fala de BH, 

fala de Minas Gerais, e tudo mais. Eu assisto quase ... , tem um ca

nal que passa filmes brasileiros, documentários, curta-metragens, 

e quase todos eu assisto muito na televisão. Como por exemplo, 

um filme sobre as favelas. São Paulo, por exemplo; tem pessoas 

que falam português de um jeito totalmente diferente do que aqui, 

por exemplo, o que é interessante. Assistindo o Jornal Nacional, 

essas coisas [ ... ] (disponível em: <http:j jwww.veramenezes.com/ 

audiop11.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Rick, além dos cursos, procura obter input na leitura e na comuni

cação de massa, o que indica que ele acredita que a sala de aula não é 

suficiente para seu sucesso no idioma. 

(8) Eu me chamo Rick, vim da China. Tenho 30 anos. Eu já estudo 

português há quase meio ano. Eu estudo português na UFMG, 

intermediário 1 e intermediário 2, os cursos, e já fiz o curso bá

sico. E eu tenho amigos brasileiros; eles sempre falam português 

comigo. E também eu leio livros em português, eu vejo novela, 

eu vejo filme, eu vejo televisão. Eu também leio jornais. Só isso 

(disponível em: <http:jjwww.veramenezes.comjaudiop14.htm>; 

acesso: 12 ago. 2014). 

Essas oito narrativas parecem apresentar evidências para as hi

póteses propostas por Krashen, especialmente para a do input compre

ensível. É interessante perceber como os aprendizes têm a intuição de 

que a sala de aula não é o ambiente ideal de aprendizagem e que eles 
precisam ir em busca de input de boa qualidade. 
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6. Conclusão 

Cook (1993: 58) sintetiza o modelo de Krashen da seguinte forma: 

Ele sugere que 0 conhecimento nos usuários da 12 ac~ntece ~e ~uas 
formas: conhecimento adquirido e aprendido. Tal conheCimento e cnado 
por dois processos separados: 'Aquisição', usando o processo natural ~e 
construção interna da mente, e 'aprendizagem' usando processos raclü

nais conscientes. O uso da 12 pode envolver um processo distinto de 

monitoramento que faz com que o conhecimento aprendido influencie os 

enunciados produzidos pelo conhecimento adquirido. 

Apesar de Krashen não apresentar uma articulação clara com a 
teoria de linguagem de Chomsky, como lembram VanPatten e Williams 
(2007: 25), sua teoria parece estar fortemente entrelaçada àquela teoria. 

Muito do que consideramos conhecimento linguístico é, de fato,. parte 

de nossa capacidade biológica. Em outras palavras, quando .as cnança.s 
se envolvem nas tarefas da linguagem, elas já possuem mmto conheci
mento; elas simplesmente têm que ativar os dados no input para que a 
aquisição aconteça. Krashen sustenta que processo semelhante acontece 

na AS1 (VanPatten e Williams, 2007: 25). 

Segundo Cook (1993: 52), "a ênfase na compreensão oral à custa da 

produção é o que distingue a teoria de Krashen da ~ai.ori~ das_ outras 
teorias, como as teorias advindas do ensino 'comumcativo de lmguas, 
que enfatizam a importância da fala". De fato, todos os outros modelos 

e teorias preconizam a produção. . . 
As críticas ao modelo de Krashen ressaltam a vagueza das dehm-

ções de seus conceitos e a impossibilidade de verificação empírica de 
suas hipótesesi 1, mas algumas dessas críticas ainda são fruto do apego 
ao objetivismo, só aceitando aquilo que é observável. No e.ntanto, como 
lembra Gass e Selinker (1994: 151), apesar de haver motivos para du
vidarmos de suas hipóteses, cada uma delas "gerou inúmeros projetas 
de pesquisa, 0 que fez com que a área de aquisiçã: de se~unda língua 
avançasse muitos passos à frente, focando a atençao, particularmente, 

em áreas inexploradas". 

11 Não apenas os conceitos de Krashen, mas muitos outro~ ~onstrutos, como, por exemplo, 
motivação e aptidão, não são facilmente verificáveis emptncamente. 
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Concordo com Ritchie e Bathia (1966: 16): talvez o modelo monitor 
tenha sido um dos mais influentes. Por mais críticas que ele tenha rece

bido, alguns de seus conceitos se enraizaram na área. Dificilmente al

guém consegue ignorar, por exemplo, a dicotomia aprendizagem/aquisi
ção, ou deixar de se posicionar sobre esses dois construtos, nem que seja 
para dizer que não fará distinção entre os dois em seu texto. A necessi

dade de input de qualidade e a existência de monitoramento também me 

parecem construtos amplamente aceitos na comunidade científica. 

Block (2003: 21-22) elogia o trabalho de Krashen por ele ter conti

nuado o legado de Corder, aliando três bases de dados epistemológicos: 

experiencial (usando suas próprias experiências), observacional (obser

vando a aprendizagem em ação) e empírico (pesquisa bem planejada e 

estruturada com a ordem dos morfemas). Block cita também a crítica 
positiva de Lightbown (1984: 245-246): 

Uma das coisas que faz o modelo monitor de Krashen interessante e intri

gante é que ele reflete a complexidade da AS1, levando em conta preocu

pações da teoria linguística (através de sua hipótese da 'ordem natural'). 

da psicologia social (através de sua hipótese do 'filtro afetivo'), teoria da 

psicologia da aprendizagem (através da sua hipótese da aquisição e da 

aprendizagem), da teoria da análise do discurso e da sociolinguística (atra

vés da hipótese do input compreensível e também da hipótese do monitor). 

Krashen revolucionou os estudos em ASL ao defender a pouca efi
cácia da instrução formal e também ao destacar que existe uma ordem 

natural na aquisição dos morfemas. Segundo ele, o morfema da 3a pes

soa do singular, contáveis e incontáveis e passados de verbos regulares 

e irregulares são adquiridos mais tarde do que outros itens. Isso traz 
sérias implicações para a avaliação escolar centrada na forma. Como 

cobrar do aluno o uso de determinados morfemas se seu processo de 
aquisição ainda não interiorizou esses mesmos morfemas e se sua aqui
sição não está ligada a instrução formal dos mesmos? 

Outros fatores previstos no modelo monitor são o filtro afetivo (es
tar mais ou menos aberto à língua que ouve e compreende); as varia
ções individuais (uns monitoram quando é adequado e outros exageram 
e podem não conseguir se comunicar na SL); interferência da língua 
materna, especialmente em contextos de aprendizagem como língua 
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estrangeira; e a diferença entre a criança e o adulto (ex.: aptidão teria 
uma implicação maior na aquisição por adultos do que por crianças). 

Uma crítica frequentemente feita a Krashen diz respeito à sua ne

gligência ao ensino de gramática. Ele, definitivamente, não advoga sua 
eliminação como muitos afirmam. Ao contrário, vê como um ponto po
sitivo ensinar sobre a língua aos alunos que demonstram interesse nas 
estruturas, mesmo que, em sua concepção, o conhecimento consciente 

de regras não seja necessário para o uso da língua. Outro ponto posi
tivo, em sua opinião, é que o ensino pode contribuir para a confiança 
no uso do idioma quando o aprendiz descobre que tem usado deter

minada estrutura de acordo com uma regra gramatical. O problema é 
que ele não admite que o conhecimento formal possa contribuir para 

a aquisição. 
Krashen (1978: 15) postula que "a tarefa central no ensino de lín

guas é encorajar a aquisição". A condição necessária para que ela acon
teça, seja com crianças ou adultos, é o intake (absorção do input), defini

do por ele como "o input linguístico que os aprendizes podem realmente 
utilizar para a aquisição da língua na sala de aula ou fora dela". 

O modelo desenvolvido por Krashen é linear, tanto na relação de 

causa e efeito que estabelece entre input e aquisição quanto na sua vi
são de sintaxe, como uma sequência de itens ordenados. A aquisição 

parece ser algo bem mais complexo do que o descrito no modelo, como 

discutiremos no capítulo sobre a abordagem complexa. 
Finalmente gostaria de comentar as mudanças de nome que sua 

teoria sofreu ao longo dos anos~ Começou como modelo monitor, res

saltando a hipótese relacionada à aprendizagem. Depois passou para 

hipótese do input, cujo foco estava na fonte de dados que alimentam 
a aprendizagem, e mais recentemente, Krashen opta pela hipótese da 
compreensão, enfatizando o processo mental que ele acredita ser res
ponsável pela aquisição. Qualquer que seja o nome, sua teoria influen

ciou e continua influenciando a área de ensino de línguas estrangeiras. 
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CAPÍTULO 3 MODELO 
DA ACULTURACÃO 

/ 

N
este capítulo, apresento o modelo da aculturação como 
descrito por Schumann (1978a), em sua tentativa de 
identificar as causas da aquisição de segunda língua 
em contexto natural, isto é, sem instrução formal. 

Schumann parte da premissa de que, diferentemente de outras disci
plinas escolares, é possível aprender uma língua de forma natural, ou 
seja, em contato com seus falantes. 

Schumann (1978a: 28) lista uma série de fatores que influenciam a 
aquisição, identificados, até aquele momento, por outros pesquisadores 
e agrupados por ele em nove grupos: social, afetivo, personalidade, 
cognitivo, biológico, aptidão, pessoal, instrucional e insumo linguístico. 
Para ele, os dois mais importantes são o social e o afetivo, que ele pro
põe unir em uma categoria única por ele denominada de aculturação e 
que define como "a integração social e psicológica do aprendiz com o 
grupo da língua-alvo" (Schumann, 1978a: 28). Schumann defende que 
a aquisição é fruto da aculturação e que os aprendizes se localizam em 
um continuum entre mais proximidade e mais distância social e psico
lógica dos falantes da língua-alvo. 

Ele divide a aculturação em dois tipos. No primeiro, as condições 
ideais para aquisição são aquelas em que o aprendiz está socialmente 
integrado ao grupo da segunda língua, o que lhe proporciona contato sufi
ciente para aprendê-la, e psicologicamente aberto para a outra língua, ab
sorvendo o insumo obtido em suas interações sociais. No segundo, além 
das características do primeiro, o aprendiz vê os falantes da língua-alvo 
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como um grupo de referência e, consciente ou inconscientemente, adota 
seus valores e estilo de vida. Em sua visão, a adoção de estilos e valores 
não é condição necessária para uma aquisição bem-sucedida, mas sim o 
contato social e o psicológico com o grupo da língua-alvo. 

1. Variáveis sociais 

Schumann afirma que certos fatores sociais podem promover ou 
inibir o contato entre dois grupos sociais de línguas diferentes, afetando 

o grau de aculturação. Ele elenca cinco fatores: padrões de dominação, 
estratégias de integração, fechamento, coesão e tamanho, congruência 
e tempo de residência pretendida. Vejamos como ele entende cada um. 

1.1. Padrões de dominação 

Schumann considera que um grupo cultural ou politicamente domi
nante oferece resistência em aprender a língua do grupo dominado, o mes
mo acontecendo na situação inversa. No primeiro caso, ele cita o exemplo 
da resistência dos franceses, colonizadores na Tunísia, em aprender o 
árabe e, no segundo, o exemplo é dado pela resistência dos índios ame
ricanos no sul dos Estados Unidos em aprender o inglês. Ele advoga que 
a mesma dificuldade não é natural entre grupos que têm status político, 
cultural, técnico e económico semelhantes, pois o contato entre os dois 
grupos é mais extenso, o que contribui para intensificar a aprendizagem. 

1.2. Estratégias de integração 

Essas estratégias englobam assimilação, preservação e adaptação. A 
assimilação dos valores e estilo de vida do outro, com o consequente 
abandono dos de seu grupo, favorece a aprendizagem da SL em função 
da maximização do contato entre os dois grupos. Ao contrário, se o 
grupo resiste à cultura do outro e preserva seus próprios valores e estilo 
de vida, cria-se distância social entre os dois grupos e, segundo Schu
mann, é improvável que a aquisição aconteça. 

Uma terceira estratégia é a adaptação, quando o grupo mantém 

seus valores e estilo de vida, mas se adapta ao grupo da língua-alvo. 
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Nesse caso, Schumann considera que o contato entre os grupos é variá
vel e também será variável o grau de aquisição. 

1.3. Fechamento 

Fechamento se refere ao grau de compartilhamento de atividades 
sociais entre os dois grupos (igrejas, escolas, clubes, espaços recreati
vos, atividades artísticas, profissões e comércio). Segundo o autor, se as 
atividades sociais são compartilhadas, o fechamento é baixo e o contato 
entre os grupos será um fator facilitador para a aquisição. Se o contato 
for limitado, as oportunidades de aquisição serão reduzidas pelo alto 
fechamento do grupo. 

1.4. Coesão e tamanho 

Schumann acredita que grupos coesos e grandes acabam inter
ferindo negativamente na aquisição, pois seus membros tendem a se 
manter separados do grupo da língua-alvo e a interagir mais dentro de 
seu próprio grupo. 

1.5. Congruência ou similaridade 

A congruência ou similaridade entre as duas culturas, segundo 
Schumann, também afeta o grau de contato entre os dois grupos. Ele 
acredita que a aquisição será provavelmente facilitada se houver seme
lhança entre os dois grupos. 

1.6. Atitude 

Schumann acredita que se os dois grupos têm uma atitude positiva 
recíproca, a probabilidade de ASL aumenta. 

1.7. Tempo de residência pretendido 

Se os aprendizes de determinado grupo pretendem ficar mms 
tempo na área da SL, é provável que desenvolvam mais contatos com 
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o outro grupo. Schumann conclui que isso promoveria a aprendiza
gem da 12. 

2. Variáveis afetivas 

Entre as variáveis afetivas, Schumann inclui choque linguístico, 
choque cultural, motivação e permeabilidade do ego. 

2.1. Choque linguístico 

Schumann argumenta que o adulto enfrenta mais problemas ao 
tentar aprender uma SL do que uma criança, pois tem medo de parecer 
ridículo e de não conseguir usar as palavras adequadas. Já as crianças 
veem na comunicação divertimento e prazer e não têm as preocupa
ções do adulto. 

2.2. Choque cultural 

Schumann (1978a: 32) define choque cultural como "a ansieda
de resultante da desorientação encontrada ao se entrar em uma nova 
cultura". Ao se inserir nesse novo grupo, atividades consideradas roti
neiras na cultura do aprendiz, agora, podem demandar mais energia 
e causar estresse, ansiedade e medo, interferindo negativamente na 
aprendizagem da língua. 

2.3. Motivação 

Schumann busca apoio em Gardner e Lambert (1972), que clas
sificam a motivação em integrativa e instrumental. Gardner e Lam
bert (1972) definem o motivo integrativo como "um desejo de se tornar 
membro de outro grupo etnolinguístico" (p. 12) e a orientação instru
mental como "um desejo de ganhar reconhecimento social ou vanta
gens econômicas através do conhecimento da língua estrangeira" (p. 
14). Schumann acredita que a motivação integrativa é mais poderosa, 
pois um aprendiz com essa motivação "quer aprender a segunda língua 
para encontrar e conversar com falantes da língua-alvo, saber mais 
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sobre eles e, talvez, se assemelhar aos falantes desse grupo, cujos valo
res valoriza e admira" (Schumann, 1978a: 32). 

2.4. Permeabilidade do ego 

Permeabilidade do ego pode ser entendida como a percepção que 
se tem dos limites da língua que, segundo Schumann, são menos rígidas 
na infância. Para ele, a permeabilidade do ego facilita a aculturação. 

3. A hipótese da aculturação 

A principal hipótese defendida por 
Schumann é a de que "a ASL é apenas 
um aspecto da aculturação e o grau de 
aculturação de um aprendiz ao grupo 
da língua-alvo controlará o grau de 
aquisição da língua". Para defender sua 
hipótese, ele apresenta o esquema que 
reproduzo na figura 3.1. 

A cada grau de aculturação corres
ponderia um grau igual de ASL. Apesar 

5 

4 

3 

2 

1 2 3 4 5 

Figura 3.1: Esquema 
da hipótese da aculturação. 

de reconhecer que essa relação não é tão simples como se apresenta na 
figura 3.1, o autor argumenta que existe evidência em seus trabalhos 
anteriores de uma relação causal entre aculturação e ASL. 

3.1. O caso de Alberto 

O estudo mais famoso de Schumann (1978b) 1 teve como informan
te um aprendiz costa-riquenho de 33 anos, Alberto, pertencente a uma 
família de imigrantes latinos, trabalhadores braçais. 

Segundo Schumann (1978b), o projeto foi conduzido por Caz
den, Cancino, Rosansky e Schumman em 1975. Esses pesquisadores 

1 Na realidade, esse estudo foi publicado pela primeira vez em 1976: J. H. Schumann, The 
Pidginization Hypothesis. Language Learning, vol. 26, no 1, p. 391-408, 1976. Neste texto, 
estou usando a republicação de 1978. 
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acompanharam seis falantes nativos de espanhol - duas crianças, dois 
adolescentes e dois adultos - aprendendo inglês, sem instrução formal, 
nos Estados Unidos. Os dados consistiram de gravações de falas espon
tâneas e dados experimentalmente eliciados. O estudo durou dez me
ses e teve como objetivo investigar a aquisição da negativa, perguntas 
iniciadas com pronomes interrogativos e verbos auxiliares. No estudo 
em pauta, Schumman se concentra na aquisição da negativa e observou 
pouco "crescimento linguístico", mostrando evidências de pidginização. 

A pesquisa identificou vários padrões de desenvolvimento, que fo

ram divididos em estágios. No início, todos os participantes usavam cons

truções com a estrutura no+verbo, como, por exemplo, "I can no see", 
mas foram adquirindo as formas de negação auxiliar+not e don't+verbo. 
Schumann ressalta que "os estágios sequenciais não foram discretos e 
houve bastante sobreposição entre eles. Cada estágio foi definido de 
acordo com a estratégia de negação predominante naquele momento". 

Alberto, ao contrário dos outros participantes, não apresentou um 
bom desenvolvimento, permanecendo no primeiro estágio durante os dez 

meses. Seu inglês parecia pidginizado, ou seja, era um fala bastante sim
plificada, sem morfologia flexionada e sem transformações gramaticais. 

Schumann acena com três explicações para esse resultado: habilida

de, idade e distâncias social e psicológica. As duas primeiras explicações 
são descartadas: a primeira porque Alberto não apresentava nenhum 

déficit cognitivo e a segunda porque Schumann não encontrou respaldo 

em nenhuma pesquisa que comprovasse que a idade biológica fosse um 
fator negativo. Restaram, portanto, as distâncias social e psicológica. 

No que concerne à distância social, Alberto era o único participan

te que pertencia a uma classe social de trabalhadores de pouco status, 
subordinada aos americanos e pouco integrada à sociedade americana. 

Apesar de ter acesso às instituições sociais, esse tipo de grupo vivia nos 

mesmos bairros de outros imigrantes e iam às mesmas escolas, igrejas 
e associações. Esse fechamento reforça a coesão de grupo. 

Para medir a distância social dos falantes do inglês, foi solicitado 
a Alberto que preenchesse um questionário onde ele forneceu informa

ções sobre suas atitudes e motivação. Schumman não demonstrou con

fiança no instrumento, avaliando que as respostas de Alberto poderiam 
ter sido dadas para agradar ao pesquisador, pois alguns aspectos de seu 
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estilo de vida entravam em contradição com suas atitudes e motivações 
positivas registradas no questionário. Alberto fez pouco esforço para 
conhecer falantes do inglês e ficou mais próximo dos amigos falantes 
de espanhol; não possuía aparelho de televisão e nem demonstrava in
teresse nisso, pois não conseguia entender, mas comprou um aparelho 
de som caro para ouvir música hispânica. Além disso, não frequentava 
as aulas oferecidas pela Universidade de Cambridge. 

Os outros participantes não responderam ao questionário, mas 
Schumman os considerava mais próximos dos americanos. Outra par

ticipante adulta, por exemplo, costumava trabalhar como baby-sitter de 
crianças americanas, estudava inglês sozinha e tentava conhecer ame
ricanos e falar com eles. 

Schumann levantou a hipótese de que Alberto não procurou uma 
escola porque sua fala pidginizada era suficiente para suas necessida

des, mas que a instrução poderia ajudá-lo a reorganizar seu sistema lin
guístico a se aproximar mais da língua-alvo. Resolveu então ensinar a 
ele como negar em inglês e fez isso durante sete meses. Nos exercícios, 

Alberto chegava a acertar 60% das negativas, mas na fala espontânea, 
o percentual de acerto ficava em torno de 20%, levando-o a concluir 

que a produção de Alberto apresentava melhores índices apenas em 
situação altamente monitorada (os testes) e que continuava no primeiro 

estágio se comparada à dos outros participantes. Isso levou Schumann 
à tese de que a pidginização é uma característica universal do primeiro 

estágio de aquisição. 
Segundo Schumann (1978a), as variáveis instrucionais, tais como 

professores e métodos, não são suficientes para se atingirem bons resul
tados em ASL. Para ele, a aprendizagem de uma língua não é questão 

de método, mas de aculturação. Ele reconhece que seu modelo tem 
problemas, pois a investigação foi feita com imigrantes e não se aplica

ria a outros contextos, como, por exemplo, a elite europeia adquirindo 

inglês em seus próprios países. Nesses casos, ele propõe que o processo 
que explica essa aprendizagem seria o de enculturação, pois o aprendiz 

assimila a língua estrangeira para se tornar membro de um segmento 
de sua própria cultura, uma elite econômica e intelectual. Schumann 

ainda admite que outras forças motivadoras podem agir em outros con

textos de ASL e que seria necessário empreender novas pesquisas. 
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4. Críticas à teoria 

O modelo enfoca apenas a questão da integração social e psicológi
ca do aprendiz com o grupo da língua-alvo e não explica a aquisição em 
contextos onde a língua não é falada. Como se concentra em um infor
mante apenas, não é possível fazer generalizações, pois as explicações 
dadas para o caso de Alberto podem não ser as mesmas para outro caso 
semelhante. Os indivíduos são diferentes, e muitos fatores interferem 
nos processos de aquisição. 

Cook (1993) vê limitações na pesquisa com Alberto, pois apresenta 
apenas dados de sua produção, sem levar em conta dados sobre sua 
compreensão. Ela lembra que, apesar de Schumann ter cinco sujeitos 
de pesquisa, seu interesse principal reside em explicar o mal desempe
nho de Alberto. 

Um aprendiz único pode ser idiossincrático de várias maneiras. Expli
cações alternativas como idade e nível cognitivo são muito pouco signi
ficativas com um sujeito apenas, sem haver uma comparação com outro 
que difira em uma dimensão relevante. O fato de haver apenas uma 11 

envolvida é outro problema, pois, como aponta Gilbert (1981), muitos 
dos aspectos pidgnizados da fala de Alberto, como negação pré-verbal, 
podem ser atribuídos ao espanhol (Cook, 1993: 76). 

Cook afirma que Schumman, deliberadamente, escolheu um 
aprendiz malsucedido, o que é insuficiente para a proposição da teoria. 
Seria necessária uma comparação com um número maior de informan
tes para distinguir o que é comum a um aprendiz e o que pode ser 
generalizado para vários aprendizes. 

Apesar das falhas na teoria, Schumman levanta uma questão 
muito relevante - a aculturação. Evidência desse fenômeno pode ser 
encontrada em narrativas de aprendizagem de aprendizes brasileiros 
aprendendo inglês no Brasil. 

5. Evidências de aculturação em narrativas de aprendizagem 

No corpus de narrativas de aprendizagem do projeto AMFALE, é 
possível encontrar evidências que suportam, pelo menos parcialmen
te, a hipótese da aculturação. Vejamos dois exemplos em narrativas de 
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aprendizagem de língua inglesa do corpus do projeto AMFALE (disponível 
em: <http://www.veramenezes.com/amfale.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

No exemplo (1), podemos encontrar características da aculturação 
como descrita por Schumann. O narrador, Márcio, apesar de ser brasi
leiro e residente no Brasil, sonhava desde criança em ser americano e 
mantém, até hoje, a admiração pelo outro país, cuja língua adquiriu com 
bastante competência, a ponto de se transformar em professor de inglês 
e ser confundido com um nativo. O narrador, ao falar de si, se coloca 
em oposição a outros aprendizes que apresentam resistência à cultura 

americana e defende que isso prejudica a aprendizagem. Ele tem uma 
atitude muito positiva em relação à cultura e ao idioma que chegam até 
ele através da televisão ou que vivenda em suas viagens aos Estados 

Unidos. Sua esposa também é falante e professora do idioma e intera
ções em português e inglês permeiam a rotina doméstica de ambos. 

(1) Mas o meu objetivo, ele era muito claro desde criança: eu queria 

ser americano, se eu não pude ser americano eu achava: "Pô nasci 

no lugar errado", então eu queria ser o mais próximo daquilo. Eu 

queria que eu não tivesse, por exemplo, que passar assim, como eu 

nunca passei nos Estados Unidos, ninguém nunca me perguntou 

"Where are you from?". Ninguém nunca me perguntou. Eu tenho 

vários episódios, coleciono todos eles. Eles são o meu troféu por 

ter feito um trabalho bem feito. 

[ ... ] 
[ ... ]eu acho que um aluno não precisa sentar com um headphone no 

ouvido pra fazer listening. Ele tem TV a cabo, vai pra frente da tele

visão e vai 15 minutos por dia assistir Friends. Ah, eu detesto aque

le troço! Aí nós temos um problema porque você não gosta da 

cultura, você não gosta do povo. E realmente são as pessoas que 

eu vejo aqui na escola que têm mais dificuldade de aprender são 

aquelas que abominam o inglês, abominam os Estados Unidos, e 

todos os comentários que os outros falam em relação aos Estados 

Unidos eles falam, americano é tudo imbecil! Eu concordo. Con

cordo que eles são todos imbecis, país imperialista, culturalmente 

atrasado, mas quando eu tô lá eu acho o país lindo, maravilhoso. 

Um excelente lugar pra ficar, pra passear. Então, assim, eu concor

do com tudo, só tem uma coisa: é uma delícia, o resto é o resto. 
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Tudo politicamente, tudo errado, economicamente. Deixei de sa
ber, quando eu tô lá na Califórnia eu acho que é o paraíso, então, 
eu vejo que as pessoas que não se identificam ... eu tenho um aluno 
que fala: "Eu jamais irei, eu não ponho o pé no McDonalds". 
[ ... ] 
Eu nunca falo uma hora sem que tenha enfiado na conversa umas 
palavras em inglês, porque eu não achei similares em português, 
porque eu achei mais fácil, então, por exemplo, eu sou casado com 
uma mulher que fala inglês muito bem, que tem um inglês ame

ricano muito bom, que morou lá e tal, a nossa vida é permeada 

de inglês e português, muito mais português do que inglês, mas 
não existe, por exemplo, assim duas horas que a gente está junto 
em que a gente não deixa de trocar alguma coisa, falar assim, mas 

esse negócio 'sucks', quer dizer enche o saco. Porque é mais fácil 

falar 'sucks' do que enche o saco, e vai por aí afora (disponível em: 
<http:jjwww.veramenezes.comjnar_MarcioGomes.htm>; acesso: 
12 ago. 2014). 

O exemplo (2) apresenta um caso oposto. Isabel demonstra resistên
cia à língua que identifica como a língua do dominante e rejeita qualquer 

integração com a outra cultura. A aprendiz demonstra grande distância 
social, pois não pretende se inserir na outra cultura, nem adotar seus 

valores. Parece também ter pouca permeabilidade e não revela nenhum 
motivo instrumental, apenas o desejo de ter uma cidadania globalizada. 

(2) Eu sou Isabel, faço inglês na FALE. Já estou no intermediário. Eu 
detesto inglês, porque eu acho que é uma língua de dominantes, 

mas cheguei em um momento na minha vida que eu descobri que 
é decisivo ... É o inglês. A falta do inglês virou uma fronteira na mi

nha vida. Eu quero ser uma pessoa cidadã do mundo, então eu 

acho que estudar inglês é importante. Não faço nada fora de sala 
de aula pra aprimorar meu inglês. Às vezes, eu pego meus livros 

das aulas e tento estudar um pouco em casa, mas eu não gosto. 
Não gosto da música americana, não gosto dessas coisas. Gosto 

de Beatles porque Beatles marcou época. Mas eu faço dois cursos 

de inglês e estou tentando little by little, day by day botar essa língua 
na minha cabeça (<http:jjwww.veramenezes.comjaudioi18.htm>; 
acesso: 12 ago. 2014). 
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Essas duas narrativas representam dois extremos do conjunto de 
narrativas armazenadas pelo projeto AMFALE. Nem Isabel nem Már
cio são aprendizes de inglês típicos no Brasil, mas simbolizam uma 
tendência de mais afastamento versus mais proximidade com a outra 
cultura; de fascínio versus repúdio à língua; de abertura versus fecha
mento; de atitude positiva versus atitude negativa. 

O caso de Isabel nos remete ao modelo da aculturação no que 
concerne à resistência à língua e à cultura de "dominantes". Sua pre
servação de identidade parece gerar uma impermeabilidade de ego, 

pois Isabel demonstra estar pouco aberta a experiências com o idio
ma. Seu objetivo não é se inserir na cultura de um país de língua 

inglesa ou interagir com ingleses e americanos. Isso nos leva a um 
contexto não previsto pelo modelo de Schumann, a desterritorializa

ção do idioma. 
Graddol (1999: 57), ao discutir o declínio do falante nativo, de

monstra que "o inglês como língua global está crescendo no número de 

falantes, nos domínios de uso, no poder cultural e econômico". Isabel 
demonstra ter consciência da globalização do inglês e, apesar de não 

gostar da língua, quer pertencer a um grupo sem território definido, o 
dos cidadãos do mundo. 

Não há como negar que existam casos extremos de resistência e de 
aculturação, nem que atitudes positivas em relação ao idioma tenham 

contribuído para sua aprendizagem. Proponho, portanto, considerar 
que certo grau de afiliação ao idioma auxilia na ASL, pois esse termo 

não carrega a ideia de perda de identidade. Uso afiliação no sentido 
de identificação com a língua e/ou com os participantes de uma co

munidade de fala. Essa afiliação se reflete em posturas de natureza 
integrativa, como na narrativa (1), comunicativa, como na narrativa (2), 

instrumental ou utilitária, cultural e afetiva, como veremos nos próxi
mos exemplos. 

Na narrativa (3L temos um exemplo de afiliação meramente ins

trumental ou utilitária. O inglês é o meio para se atingir um objetivo 
específico, fazer mestrado. Apesar de não ter nenhuma intenção de se 

integrar a uma cultura específica, a aprendiz interagiu com falantes de 
inglês com o objetivo de aprender a língua, ou seja, construiu um am
biente social favorável à ASL. 
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(3) Comecei uma disciplina isolada no mestrado de Educação e Tecno

logia no CEFET-MG e fiquei sabendo que eu deveria saber "muito" 

inglês pois eu pretendia fazer a prova na Federal também. Não sa

bia quase NADA de inglês. O professor Heitor, numa de suas aulas, 

mandou que nos cadastrássemos na internet para conseguir um 

contato internacional. .. Aí me vi numa situação que não dava mais 

para "fugir do inglês". Em quatro meses, eu conseguia comunicar

-me tranquilamente. Claro, estudei muito, fiz FISK Basic I, li e III em 

quatro meses, eu fazia as provas e a professora me acompanhava. 

Uma coisa que me ajudou muito foi o ICQ Conversar em tempo 

real nos exige resposta rápida e isso me forçou a aprender rápido. 

Fui muito bem na prova de inglês, mas não passei no teste do 

CEFET. Fiz o intermediário I no Fisk e parei no 11 por falta de di

nheiro. Aprendi que a vida ficou muiiiiiiiito mais fácil com o in

glês, mesmo com o pouco que sei (disponível em: <http:jjwww. 

veramenezes.comjp030.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

A narrativa (4) é um exemplo interessante, pois a informante quer 

aprender uma língua estrangeira, e não uma língua específica. Suas 

primeiras tentativas em aprender inglês e espanhol não foram bem

-sucedidas e, em ambas as experiências, o motivo que a movia era o 

cultural: ela queria compreender as músicas que ouvia naqueles idio

mas. Por uma questão de oportunidade, acabou se matriculando no 

francês e se apaixonou pelo idioma, um exemplo de afiliação afetiva. 

A aprendiz não tem expectativa de viajar para a França, mas continua 

a estudar a língua, apesar de, finalmente, ter conseguido se matricular 

também no espanhol. ~ 

(4) O meu primeiro cantata com a aprendizagem de língua estrangeira 

foi quando eu estava cursando a 7• série do ensino fundamental. 

Obviamente, essa língua foi o inglês. No começo, todos nós, alunos, 

estávamos empolgados com a ideia de aprender inglês e principal

mente poder falar inglês. Para nós, adolescentes de faixa etária en

tre 12 a 14 anos, seria o máximo poder escutar as músicas em língua 

inglesa que adorávamos e poder compreendê-las e cantá-las. Mas a 

ilusão durou pouco, com o tempo, percebemos que nunca iríamos 

aprender inglês de verdade, porque se na 7" série começávamos 

com o verbo to be na s• série também e assim sucessivamente. 
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Foi por perceber que a escola não fundava a aprendizagem da lín

gua para a comunicação e apenas para preencher currículo ou sim

plesmente para dizer que havia o ensino de inglês que me desiludi 

com a aprendizagem em sala de aula. Mesmo tendo muita von

tade de aprender inglês não o podia porque não tinha condições 

financeiras para fazer um curso de idioma. 

Mas eu desejava muito aprender uma língua estrangeira e, decidi 

então aprender espanhol por conta própria. Já que a língua é muito 

semelhante ao português eu passava todo o tempo ouvido músicas 

em espanhol e acompanhando a letra com o auxílio dos encartes 

dos cose lia tudo o que fosse em espanhol que eu tivesse acesso. 

Enfim, depois de passar oito anos conjugando o verbo to be, prestei 

vestibular para Letras e passei. Houve duas decepções: novamente 

não teria a oportunidade de aprender inglês, porque na graduação 

esse começa do avançado. Segunda decepção, não poderia estu

dar espanhol, porque esse era somente à noite e eu não tinha dis

ponibilidade. Então, tentando mais uma vez tapar buracos, optei 

pelo francês. 

Quando enfim pude estudar espanhol, não quis mais deixar o 

francês, porque já havia me apaixonado pela língua. Agora, estudo 

francês e espanhol como optativa. E embora talvez eu nunca vá a 

trabalhar com o francês ou nunca tenha a chance de ir à França, 

por exemplo, o fato de ter tido a chance de aprender é para mim a 

maior gratificação e razão para continuar (disponível em: <http:j / 

www.veramenezes.comjf008.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

6. Conclusão 

O conceito de aculturação é muito forte e parece sugerir que a 

aprendizagem de uma língua implica a perda da identidade, preço de

masiado alto para a ASL. A esse respeito, Linton (1963), citado em Stau

ble (1980: 43), comenta: 

[O] processo de aculturação envolve modificação nas atitudes, conheci
mento e comportamento dos indivíduos e essas modificações envolvem 
não apenas a adição de novos elementos a seu background cultural, mas 
também a eliminação de elementos prévios e a reorganização de outros. 
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Não é apenas um problema de ajustamento aos hábitos culturais de outra 
cultura, mas, também, a apropriação de hábitos linguísticos para funcio
nar dentro de um grupo linguístico. 

O modelo da aculturação envolve, pois, uma adaptação social e 
psicológica e pode explicar o que faz determinados aprendizes, em al
guns contextos brasileiros, a se interessarem em adquirir determinada 
língua. Um exemplo é o dos descendentes de italianos aprendendo a 
língua italiana e, ao mesmo tempo, construindo uma identidade mul
ticultural, embora a aculturação não explique muitos outros casos de 
aprendizagem de línguas bem-sucedidos. 

No caso do inglês, as constantes interferências políticas e invasões 
armadas dos americanos em outros países acabam funcionando como 
barreiras à aprendizagem do idioma. Durante ações belicosas do gover
no Bush, por exemplo, ouvi depoimentos de professores do ensino bá
sico sobre o crescimento da resistência de seus alunos à aprendizagem 
do idioma. Isso parece ter diminuído no governo de Barack Obama. 

Durante a ditadura brasileira, quando fiz minha graduação, era 
comum ouvir críticas de meus colegas militantes no movimento de 
resistência ao governo. Eles me acusavam de estar estudando a língua 
do imperialismo e se recusavam a estudar "a língua do dominador". 
Mesmo militando na resistência, muitos de nós fomos bem-sucedidos 
na aprendizagem do inglês e nos transformamos em professores. 

As variáveis sociais e psicológicas, como postuladas por Schum
man, podem contribuir ou interferir negativamente na aprendizagem de 
um idioma, mas essa relação não deve ser vista como causa e efeito. Não 
há evidências concretas dessa linearidade e outros fatores se fazem pre
sentes na complexidade da aquisição. No entanto, concordo com Bourhis 
(1990: 141): "O modelo de Schumann nos alerta para a importância de 
um amplo espectro de fatores sociais, afetivos, de personalidade, cogni
tivos e biológicos que poderiam influenciar a proficiência bilinguística". 

Na perspectiva da complexidade, a ASL não pode ser atribuída 
apenas a questões de aculturação. A ASL é, certamente, um processo 
muito mais complexo do que o modelo de Schumann descreve. No en
tanto, a hipótese de que quanto mais o aprendiz aspira à integração na 
outra cultura mais progresso fará na sua aquisição não pode ser descar
tada, desde que não se percam de vista outros fatores, como veremos 

nas demais teorias descritas neste livro. 
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MODELO 
DA GRAMÁTICA UNIVERSAL1 

O 
s defensores do modelo da gramática universal (GU) 
acreditam que o input recebido do ambiente não é su

ficiente para explicar a aquisição de nenhuma líng~a, 
materna ou estrangeira, pois é incrível como alguem 

pode adquirir conhecimento linguístico tão complexo, ou competência, 
com tão pouco input. "Esse argumento da pobreza de estímulos, como 
é frequentemente chamado, conduz, inevitavelmente, à postulação da 
existência de estruturas mentais inatas que agem sobre o input linguís
tico para produzir uma gramática mental" (Greg, 1996: 52). 

Antes de apresentar o modelo da GU para a aquisição de segun
da língua, considero importante apresentar as principais ideias de 
Chomsky, desde a publicação de seu primeiro livro - Syntactic Struc
tures - até o programa minimalista, limitando-me a discutir os aspec

tos mais relevantes do que concerne à aquisição. 

1. A teoria chomskiana 

Chomsky (1976) vê a língua como "um espelho da mente", e isso 

constitui uma das razões mais importantes para sua opção de estudá-la. 

1 A elaboração deste capítulo só foi possível graças ao diálogo constante com m~u ~olega. e 
amigo, Dr. Milton do Nascimento, que foi incansável no compartilhamento de .biblw.graha 
e nas longas discussões sobre o tema. Fico grata também ao meu colega e amigo, R1ca~do 
Augusto de Souza, pelo empréstimo de material, pela leitura deste capítulo, pelas sugestoes 
e pela redação da nota 7. 

CAPiTULO 4 MODELO DA GRAMATICA UNIVERSAL 65 



A teoria chomskiana teve início em 1957, com a publicação de Syntactic 
Structures2

• O livro, segundo Lightfoot (2002: v), na introdução à segunda 
edição, "foi uma bola de neve que deu início à avalanche da 'revolução 
cognitiva' moderna com origem no século XVII e que agora constitui a 
linguística moderna como parte da psicologia e da biologia humanas". 

1.1. Estruturas sintáticas 

No livro Syntactic Structures, Chomsky (2002: 13) define língua 
como "um conjunto (finito ou infinito) de frases, cada uma finita no 
seu tamanho e construída a partir de um conjunto finito de elementos". 
Ele deixa claro que seu interesse não é nenhuma língua específica, mas 
sim a natureza geral da linguagem. Curiosamente, a palavra aquisição 

não aparece uma única vez nesse livro, apesar de o foco da introdução 
de Lightfoot ser a aquisição. 

Com seus célebres exemplos, "(1) Colorless green ideas sleep fu
riously. (2) Furiously sleep ideas green colorless"3 , Chomsky (2002: 15) 

defende que a noção do que é gramatical não é de base semântica, pois, 
apesar de o exemplo (1) ser um nonsense, qualquer falante do inglês 
aceitaria a primeira frase como gramatical, mas o mesmo não aconte
ceria com a segunda. 

Ele levanta então a hipótese de que teríamos um mecanismo pre
sente nos diferentes estados internos, o primeiro deles seria o estado 
inicial e o último, o estado final. Ele explica: 

Suponha que o mecanismo comece no estado inicial, percorra uma se
quência de estados (produziado uma palavra em cada transição), e ter
mine no estado final. Chamamos a sequência de palavras produzida de 
"frase". Cada mecanismo, então, define uma determinada língua, isto é, 

o conjunto de frases que podem ser produzidas dessa forma. Denomina
mos toda língua que possa ser produzida por um mecanismo desse tipo 
de língua de estado finito; e podemos chamar o mecanismo em si de 
gramática de estado finito (p. 18-19). 

2 Syntactic Structures teve várias reimpressões. Neste livro, estou usando como referência 
a segunda impressão, de 2002, com introdução de Lightfoot. 
3 (1) Ideias verdes sem cor dormem furiosamente. (2) Furiosamente dormem verdes sem 
cor ideias. 
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Chomsky (2002) esclarece: são os processos de formação de frases 
que são finitos e que a recursividade faz com que se produzam frases 
infinitamente. Seu foco de estudo é "a língua como um instrumento ou 
ferramenta, tentando descrever sua estrutura sem qualquer referência 
explícita à forma como esse instrumento é posto em uso" (p. 103). Para 

ele, a gramática é um recurso gerador de frases e propõe o estudo da 

gramática "independente da semântica" (p. 106). Sua proposta, então~ é 
de um estudo de estruturas básicas e de suas regras de transformaçao. 

Nasce a gramática gerativa ou teoria transformacional. 

1.2. Aspectos da teoria da sintaxe 

O segundo livro marcante na teoria foi Aspectos da teoria da sinta

xe4, publicado em 1965. No prefácio, Chomsky (1975) ressalta que sua 

teoria se baseia em Humboldt (1936). Segundo ele, Humbolt já defendia 

que "uma língua 'faz uso infinito de meios finitos' e que a gramática 

dessa língua deve descrever os processos que tornam isso possível". 

Para ele, "uma gramática deve ser considerada como uma teoria de 

uma língua" e seu objetivo é "descrever, corretamente, a competência 

intrínseca do falante nativo ideal" (p. 104). 

É nesse livro que Chomsky (1975: 84) apresenta a famosa dicoto

mia competência/desempenho (performance). Competência é definida 

como "o conhecimento que o falante-ouvinte possui de sua língua"5 e 

o desempenho como "o uso efetivo da língua em situações concretas". 

Ele as-socia essa dicotomia a Zangue e parole de Sausurre, mas rejeita o 

conceito de Zangue "como sendo meramente um inventário de itens" e 

adota a "concepção humboldtiana de competência subjacente como um 

sistema de processos gerativos. Ele liga o conceito de aceitabilidade ao 

desempenho e relaciona a gramaticalidade à competência. 

É nessa obra, também, que encontramos a polêmica afirmação so

bre o objeto da linguística. 

4 Neste livro, estou usando a tradução de Syntactic Structures para a língua portuguesa, 
publicada em Portugal, em 1975. 
5 Essa definição de competência não foi bem compreendida e muitos a entenderam como 
conhecimento de língua adquirido através de instrução formal e estudos sobre a língua. 
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A teoria linguística tem antes de mais como objeto um falante-ouvinte 
ideal, situado numa comunidade linguística, completamente homogênea, 
que conhece a sua língua perfeitamente, e que, ao aplicar o seu conheci
mento da língua num desempenho efetivo, não é afetado por condições 
gramaticalmente irrelevantes tais como limitações de memória, distra
ções, desvios de atenção e de interesse e erros (casuais característicos). 
Esta parece-me ter sido a posição dos fundadores da moderna linguís
tica geral, e nenhuma razão convincente foi alguma vez proposta para 
modificá-la. Para estudarmos o desempenho linguístico efetivo, temos 
de considerar a interação de uma variedade de fatores, entre os quais 
a competência subjacente do falante-ouvinte é apenas um deles. Deste 
ponto de vista, o estudo da linguagem não é diferente da investigação 
empírica de outros fenômenos complexos (p. 83-84). 

Chomsky foi muito criticado por essa afirmação. A crítica mais 
famosa é a de Dell Hymes (1972), que se opõe ao construto do falante 
ideal e postula as premissas da competência comunicativa. Dell Hymes 
critica Chomsky, dizendo que esse falante perfeito, com poderes inatos, 
parece instalado no paraíso do qual é expulso ao comer a maçã, sendo 
jogado no mundo da imperfeição. 

Considero as críticas injustas por vários motivos: 
O todos os estudiosos da gramática até então, inclusive Bloomfield 

(que prometia focar a língua em uso), não consideraram as hesi
tações e outros fenômenos da linguagem oral; 

O o construto "falante ideal" é sinónimo de idealizado e não de falan
,te perfeito, como parece ter sido a interpretação de Dell Hymes. 

O o foco do estudo de Chomsky são os mecanismos internos e isso 
só é possível tendo como ponto de partida um falante ideal, pois 
o fenômeno não é observável; 

O Chomsky não se propõe a estudar a comunicação, como é o caso 
de Dell Hymes. 

O O enfoque de Chomsky é biológico e psicológico, enquanto o de 
DeU Hymes é sociológico. 

O Chomsky está interessado nos mecanismos gerativos de enun
ciados, na gramática universal6 (GU) e Dell Hymes, nas funções 
da linguagem observável. 

6 Chomsky (1976: 29) define a gramática universal como "o sistema de princípios, condições 
e regras que são elementos ou propriedades de todas as línguas humanas não meramente 
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Outro conceito importante presente em Aspectos da teoria da sinta
xe é 0 do dispositivo de aquisição de linguagem (DAL), responsável 
por elaborar "uma teoria da língua". O DAL, segundo Chomsk~ (1975: 
140) "é apenas um componente do sistema total de estrutu~as mtele_c
tuais que podem ser aplicadas à resolução de problemas e a formaçao 
de conceitos", ou seja, apenas uma das faculdades da mente.' Chomsky 
conclui que a aquisição da língua materna acontece da segumte forma: 

Parece evidente que a aquisição da linguagem se baseia na descoberta 
pela criança daquilo que, de um ponto de vista fo:mal, consti;ui uma 
teoria profunda e abstrata - uma gramática gerativa de sua lmgua -
com a qual muitos dos conceitos e princípios se encontr~m apenas remo
tamente relacionados com a experiência através de cadeias longas e com
plexas de etapas inconscientes e de natureza quase dedutiva (Chomsky, 

1975: 141). 

o conceito é retomado em Chomsky (1986: 3) e definido como "um 
componente inato da mente humana que produz uma lín~ua p_a~ticular 
através da interação com a experiência presente, um d1sposü1vo que 
converte a experiência em um sistema de conhecimento alcançado: co

nhecimento de uma ou de outra língua". 

1.3. Princípios e parâmetros 

No livro Lectures on Government and Binding, Chomsky (1981) ex-

plicita seu conceito de GU. Diz ele: 

A teoria da GU deve observar duas condições. De um lado, deve ser com
patível com a diversidade das gramáticas existentes (de fa~o, possíveis). 
Ao mesmo tempo, a GU deve sofrer restrições nas suas opçoes, de forma 
a dar conta do fato de que cada uma dessas gramáticas se desenvolve na 
mente com base em evidências bastante limitadas. 

Ele advoga a existência de princípios fundamentais, inat~s e uni
versais, que restringem a forma da gramática e de um conJunto de 
parâmetros que serão fixados pela experiência, ou seja, de acordo com 

0 input linguístico. A GU teria em sua formação vários subsistemas em 

por acidente, mas por necessidade - naturalmente, necess~dade ~iológica e não ló~.~ca. 
Assim a GU pode ser entendida como a expressão da 'essênCia da hnguagem humana · 

CAPITULO 4 MODELO DA GRAMÁTICA UNIVERSAL 69 



interação: o subsistema do conjunto de princípios inatos (ex.: regên
cia, ligação, caso, papéis temáticos) em interação com os subsistemas 
de parâmetros (regras do léxico, da sintaxe, da fonologia e das formas 
lógicas). As gramáticas particulares seriam determinadas a partir da 
fixação dos parâmetros, o que acontece com a experiência. 

Chomsky (1981: 7) idealiza o que seria a aquisição de uma língua, 
dizendo que "a GU é tomada como uma caracterização do estado inicial 
pré-linguístico da criança" e que a experiência serve para fixar os parâ

metros da GU, fornecendo uma gramática nuclear. Ele admite que não 

há como ter expectativas de que as chamadas línguas, dialetos ou idio
letos se conformem com precisão aos sistemas determinados pela fixa

ção de parâmetros da GU, ou mesmo que fiquem muito próximos a eles. 

Isso só poderia acontecer em condições idealizadas que não se asseme

lham ao mundo real das comunidades de fala heterogêneas. Chomsky 
(1981: 8) acrescenta que as línguas "reais" incorporam empréstimos, re

síduos históricos, invenções etc. que são imprevisíveis e conclui: 

Por razões como essas, é razoável supor que a GU determina um conjun
to de gramáticas nucleares e o que é realmente representado na mente 
de um indivíduo, mesmo sob a idealização de uma comunidade de fala 
homogênea, seria uma gramática nuclear com uma periferia de constru
ções e elementos marcados (Chomsky, 1981: 8). 

Em outras palavras, 

o indivíduo teria em sua cabeça um artefato resultante da ação recíproca 
de muitos fatores idiossincráticos em contraste com a realidade mais 
significante da GU (um elemento biológico compartilhado) e uma gramá
tica nuclear (um dos sistemas derivados pela fixação de parâmetros da 
GU, em uma das formas permitidas) (Chomsky, 1981: 8). 

Ele levanta a hipótese de que o ponto de partida desse artefato é a 

gramática nuclear em função da heterogeneidade das experiências nas 

comunidades reais de fala e da distinção entre o que é nuclear e o que 
é periférico, que, apesar de relacionados, são diferentes. 

Chomsky chama sua teoria de idealizada, mas afirma que ela não 

é irrealista. Em sua concepção de aquisição, a criança é equipada com 

a GU, associada a uma teoria de marcação com duas funções: "Impor 
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uma estrutura preferencial a um parâmetro da GU e permitir a exten
são da gramática nuclear à periferia marcada" (Chomsky, 1981: 8). 

1.4. O programa minimalista 

Na introdução ao programa minimalista, Chomsky (1995) se pro

põe a responder a duas perguntas: 

1. Quais são as condições gerais que se espera que a faculdade de lin
guagem humana satisfaça? 

2. Até que ponto a faculdade da linguagem é determinada por essas 
condições, sem a estrutura especial que a ela subjaz? 

A nova proposta mantém a existência da faculdade da linguagem 

em interação com outros sistemas. Chomsky afirma que essa faculdade 

tem dois componentes: o sistema cognitivo (responsável pelo armaze

namento de informações) e os sistemas de desempenho que acessam 

esses dados e os usam de forma diversa. Ele reafirma seu interesse 

no sistema cognitivo, pois os sistemas de desempenho são específicos 

de cada língua, e estabelece como objetivo para a teoria da linguagem 

"caracterizar o estágio inicial da faculdade da linguagem e demonstrar 

como ela mapeia a experiência até o estado alcançado" (p. 3). 
Chomsky afirma que uma teoria do estado inicial deve permitir 

um número reduzido de variações e as opções da GU devem ser alta

mente restritas. 

A exp'eriência deve ser suficiente para fixá-las de uma forma ou de outra, 
gerando um estado da faculdade da linguagem que determina a série 
variada e complexa de expressões, seus sons e significados. Até mesmo 
um olhar superficial revela o abismo que separa o conhecimento da lin
guagem do usuário dos dados da experiência. 

No capítulo 1, em coautoria com Howard Lasnik, são apresenta

dos os dois problemas fundamentais: determinar as propriedades do 

estado fixo (competência linguística madura) que a faculdade da lin

guagem de um indivíduo atinge, e as propriedades do estado inicial, 

que são comuns ao dom humano. Eles distinguem competência (conhe

cimento e compreensão alcançado de um sistema finito particular) de 
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desempenho (o que o falante faz com o conhecimento da linguagem, 
o uso infinito). "Quando dizemos que João tem a língua L, queremos 
dizer que a faculdade de linguagem de João está no estado L, que nós 
identificamos com um processo gerativo encaixado nos sistemas de de
sempenho" (p. 15). Eles denominam essa língua de I-língua para sugerir 
língua interna, individual, intencional, um estado interno da mente. 

No capítulo 3, Chomsky (1995: 129) afirma que a língua não é um 
sistema de regras, mas um conjunto de especificações para parâmetros 
em um sistema invariante de princípios da GU e apresenta sua pro
posta minimalista. Nessa proposta, o estado inicial é constituído de 
princípios invariantes com opções restritas a elementos funcionais 7 e 
propriedades gerais do léxico. 

1.5. Resumindo a teoria chomskiana 

Chomsky (2000a: 3) afirma: "A faculdade da linguagem parece ser 
uma 'propriedade real da espécie', variando pouco entre os humanos e 
sem análogos significativos". Ele considera a linguagem como um órgão 

humano, um subsistema de um sistema complexo. Chomsky postula 
que esse dispositivo é comum a todos os seres humanos e seria o está
gio inicial do sistema linguístico. 

Esse estágio inicial recebe input da experiência e produz lingua
gem como output. Chomsky (2000a) explica que o estágio inicial seria 
uma rede fixa conectada a um painel de distribuição, as chaves são as 
opções a serem determinadas pela experiência. Se as chaves são ajus
tadas de uma forma, temos umâ língua e, de outra forma, temos outra 
língua. Cada língua tem uma quantidade de parâmetros, e pequenas 
mudanças nas configurações podem gerar uma grande variedade apa
rente de output, pois o efeito prolifera através do sistema. Cada língua 

resulta da ação recíproca do estado inicial e do curso da experiência. 

7 
Os elementos ou categorias funcionais são vistos como elementos do dicionário mental 

que, ao contrário das assim chamadas categorias lexicais (tais como verbo, nome, adjetivo 
e preposição), formam estruturas nas quais seus complementos não são semanticamente 
selecionados, ou seja, seus complementos não são argumentos dessas categorias. São exem
plos de categorias funcionais "flexão de tempo", "complementizador" e "determinante" (cf. 
Mioto, Silva e Lopes, 2005: 52-62). 
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Esse dispositivo está encaixado na arquitetura maior do cérebro 
e interage com outros sistemas que impõem condições que tê~ ~e ser 
satisfeitas para serem utilizáveis. Chomsky chama. essas cond~ç~es de 
condições de legibilidade. Elas possibilitam que o s1stema sensono-mo
tor leia instruções sobre o som e que os aparatos articulatórios interpre
tem certas propriedades fonéticas e não outras. Esses sistemas impõ~m 
condições de legibilidade nos processos gerativos da faculdade da lm
guagem, que devem prover expressões com a forma fonética adequa
da. o mesmo acontece com as "representações semânticas". Chomsky 
afirma: como a linguagem tem som e significado, isso implica duas 

interfaces na mente, uma conceituai e outra sonora. 
A linguística gerativa é alvo de muitas críticas, como observa Ellis 

(1998: 633-4): 

Muitas das críticas centram-se no fato de a linguística gerativa tomar a 

faculdade da linguagem humana de forma isolada, divorciada da semân

tica, das funções da linguagem, e de outros aspectos humanos como o 

social, 0 biológico, o experiencial e o cognitivo. Esse autismo tem duas 

consequências. Primeiro, concentra o estudo da linguagem na gramática, 

ignorando áreas tais como o léxico, fluência, idiomaticidade, pragmática 

e discurso. Segundo, restringe dramaticamente o potencial dos estudos 

da gramática. Se a investigação nunca foca a língua exterior, ela nunca 

vai identificar as influências externas sobre a linguagem. 

A teoria chomskiana não se ocupa da aprendizagem de línguas 
estrangeiras, mas da gramática universal. No entanto, em entrevista 
concedida -após uma palestra8 na Índia, em 1996, Chomsky (2000b) 
respondeu a perguntas sobre o tema. Foi-lhe perguntado se o disposi
tivo de aquisição de linguagem era único ou múltiplo e se poderia ser 

reutilizado em segunda língua ou língua estrangeira. 
Ele respondeu que alguns contextos são multilíngues e as pessoas 

falam várias línguas e que, mesmo em lugares como os Estados Uni
dos, a homogeneidade seria uma ilusão, pois as pessoas crescem ou
vindo "dialetos" ou "variantes estilísticas", que, na verdade, são línguas 

s A palestra "Language and its Design: The Delhi Lecture", e_:n !aneir~ de 1~96, assim 
como as perguntas respondidas por Chomsky após sua conferencia estao pubhcadas em 

Chomsky (2000b). 
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diferentes. Ele c 1 · d onc u1 que to os nós crescemos em b" t lt" _ am 1en es mu 1-
h~gues e quando esses contextos envolvem sistemas muito diferentes 
dizemos que são línguas diferentes A faculdade da 1· - ' d . _ . · mguagem e capaz 

e assu~~r v~r~os estados paralelos de forma, e as crianças são capazes 
de adqmnr vanas línguas ao mesmo tempo, sem nenhuma dificuldade. 
No ent~nto, co~ adultos, a história é outra. Ele considera que existe 
um penado cnti~o para a aquisição de linguagem e que, após a pu
~erda~e, a capac~Idade de aquisição de uma segunda língua diminui. 
Depois que voce ultrapassa certo estágio, você pode adquiri-la, mas, 

gerah_nente, como um tipo de desenvolvimento a partir da língua que 
voc_ê Já adqu~riu:· (Chomsky, 2000b: 61). Chomsky reconhece que "há 
mmta~ questoes Interessantes e importantes para responder e uma boa 
q~antidade de variações individuais na aquisição tardia que ainda não 
sao bem compreendidas" (Chomsky, 2000b: 61). 

São essas questões e variações que os pesquisadores em aquisição 
de segunda língua que dialogam com a teorização chomskiana vão ten
tar responder. 

2. Aquisição de segunda língua 

Ten~o a teoria chomskiana9 como suporte, o modelo da GU parte 
da premtssa de que o ser humano é biologicamente dotado de um dis
positivo de aquisição de linguagem (DA1). 

Greg (1996) acredita que os teóricos têm dois problemas, quando 
se t~ata de desvendar a aquisição não só de 11 como também de 12: 
exphcar como alguém consegue adquirir essa competência e como esse 
processo se desenvolve, ou seja, como se passa de um estado a outro. 
Nos termos da segunda língua, segundo Mitchell e Myles (2004 2) uma 
abordagem li_nguística tem duas tarefas: "Descrever a língua prod~zida 
pelos aprendizes de segunda língua e explicar por que a língua que eles 
produzem é da forma como é". 

9 

~ importante t~~ ~m mente que a teoria chomskiana foi desenvolvida para explicar 
0 

fenomeno da aqUisiçao e desenvolvimento de língua materna e não de língua estrangeira. 
Cho_msky se propunha a responder a três perguntas. (1) o que constitui 0 conhecimento 

!~e hng~a? (2) Como o conhecimento da língua é adquirido? (3) Como 0 conhecimento da 
mgua e posto em uso? 
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Os pesquisadores em ASL que se apoiam na teoria da GU apresentam 
convergências e divergências. Isso será tema das duas próximas seções. 

2.1. Convergências 

Parece haver um consenso em torno do argumento do "input po
bre" que conduz à hipótese da existência de estruturas mentais inatas. 
Como o ser humano é capaz de produzir muito mais do que ouve e de 
forma tão semelhante às outras pessoas, essa estrutura inata não pode 
ser vista como um mecanismo de processamento de input, mas de ação 
sobre o input. Essa estrutura é denominada de competência e não pode 
ser confundida com a habilidade de usar uma língua. A competência 
é biológica e não comportamental. Para Chomsky, o conhecimento da 
língua é uma representação mental inconsciente que subjaz a toda lín
gua em uso. Assim, todos os falantes, de qualquer língua, possuiriam 
um conjunto de princípios e parâmetros que modelam a língua. 

Um exemplo de princípio fundamental a todas as línguas seria, por 
exemplo, a dependência da estrutura que afirma existir uma relação es
trutural entre os elementos de uma frase ou a existência de um sujeito, 
mesmo que ele não esteja explicitamente representado no enunciado. 

Os parâmetros determinam a variabilidade linguística, como, por 
exemplo, o parâmetro pro-drop, que determina se o sujeito deve ou não 
aparecer no enunciado. Outro exemplo é o parâmetro que determina 
a posição do núcleo no sintagma. O português, por exemplo, coloca o 
núcleo no início do enunciado e o japonês, no final. Assim, em portu
guês, temos a- ordem SVO (sujeito+verbo+objeto), mas em japonês é 
SOV (sujeito+objeto+verbo). Por exemplo: em português se diz Onde 
está ... ?. Em japonês, o núcleo, no caso o verbo conjugado 'está', 'de
suka', fica no final do enunciado: ... wa doko desuka. Mitchell e Myles 
(2004: 54), citando Radford (1997: 22), explicam que se a GU informar à 
criança que as únicas escolhas possíveis para uma língua são o núcleo 
no início ou no final, ela pode fixar o parâmetro corretamente a partir 
de um mínimo de experiência linguística. 

Mitchell e Myles (2004: 54) explicam: 

[U]m dos principais interesses na abordagem da gramática universal é 

que ela apresenta uma estrutura descritiva detalhada que possibilita aos 
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pesquisadores formular hipóteses bem definidas sobre a tarefa apresen
tada ao aprendiz e analisar a linguagem do aprendiz de uma maneira 
mais focada. 

Na aquisição de 11, todos os falantes são bem-sucedidos, mas, no 

caso de aquisição de 12, dificilmente um adulto consegue adquirir a 

língua como um nativo, apesar de também conseguir produzir mais do 

que o input recebido. 

Na 11, segundo Gregg (1996: 56), o problema da aprendibilidade 

envolve quatro componentes ou parâmetros essenciais: 

1. As hipóteses iniciais relacionadas à língua do aprendiz. 
2. Uma gramática da língua-alvo (LA=Ll). 
3. Input (dados linguísticos primários) consistindo de enunciados da LA. 
4. Um mecanismo de aprendizagem para analisar e interpretar input em 

conformidade com 1. 

Mitchel e Myles (2004: 55) consideram que os aprendizes de se

gunda língua enfrentam o mesmo problema lógico dos aprendizes de 

língua materna e que também terão de "construir uma gramática da 

segunda língua tendo por base um input um tanto quanto fragmentado 

e tendo de construir representações abstratas com base em amostras 

limitadas da língua que eles realmente encontram". No entanto, eles 

ressaltam que isso não significa que os adultos lidarão com a tarefa da 

mesma forma que as crianças porque suas necessidades são diferentes. 

Eles já se comunicam bem em uma língua, a nativa, pois já possuem 

a representação mental dessa lí~gua e os parâmetros já estão fixados. 

Gregg (1996: 57) afirma: apesar da ocorrência de uma série de 

mudanças, os mesmos parâmetros de aprendibilidade da 11 podem ser 

aplicados à 12. Ele levanta várias questões: 

1. Estado inicial: o aprendiz de L2 já interiorizou uma gramática de uma 
língua natural específica; isso é importante? O aprendiz adulto, ao con
trário, perdeu alguma propriedade de Ll? O aprendiz começa o proces
so de aquisição de L2 tanto com a GU quanto com a gramática da Ll, 
ou só com essa última? Faz diferença qual Ll é parte do estado inicial? 

2. A gramática da língua-alvo (=L2), ou, mais exatamente, a interlíngua 
relacionada à LA, é finalmente alcançada pelo aprendiz? 
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3. Input: evidência negativa10 está disponível em muitos casos, é necessá

ria? Útil? Utilizável? 
4. Mecanismos de aprendizagem: o analisador (parser) varia da Ll para 

a L2? Isto é, é preciso desenvolver um novo analisador, assim como 
uma gramática para ser analisada? Os mecanismos de aprendizagem 
sobrevivem na vida adulta? Por outro lado, os adultos usam mecanis
mos que as crianças não usam ou não podem usar? 

2.2. Divergências 

Existem três posições teóricas em relação ao estado inicial, com 
variações em cada uma. A primeira prevê que a GU não tem partici
pação direta na aquisição de 12, a segunda admite a participação da 
GU e a terceira admite uma participação parcial. Em outras palavras, 
uma posição acredita que não há mais possibilidade de a GU interferir 
na aquisição, a segunda vê a 12 sofrendo restrições da GU e a terceira 

acredita que essa interferência é parcial. 
Para a primeira posição, a segunda língua não se comporta como 

uma língua natural e, portanto, não sofre interferência da GU. Exis
tem outras fontes de aprendizagem além da GU, como o conhecimento 
da 11, e os adeptos dessa hipótese consideram a aquisição de 12 bem 
diferente da 11. Eles defendem que existe um período crítico para a 
aquisição durante o desenvolvimento infantil e que outros mecanismos 
são utilizados quando os adultos aprendem uma segunda língua. Um 
argumento para defender essa posição é o fato de filhos de imigrantes 
adquirirem a segunda língua como nativos quando seus pais nunca 

alcançam tal nível. 
A segunda posição não vê diferenças entre a aquisição de 11 e de 

12 no que diz respeito à GU e descarta a possibilidade de haver um 
período crítico. Os aprendizes continuariam utilizando os princípios e 
parâmetros disponíveis na GU. No estágio inicial, haveria transferên
cia dos parâmetros configurados para a primeira língua e, nos estágios 

subsequentes, esses parâmetros seriam revisados e novas hipóteses se

riam desenvolvidas seguindo as restrições impostas pela GU. 

10 Evidência negativa significa que o aprendiz de língua dispõe de evidência disponível no 
ambiente de que determinado enunciado não é aceitável na língua que está aprendendo. 
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Dentre os que se inserem nessa posição, estão Herschensohn (2000) 
e Hawkins (2001), citados por Balcom (2001). Eles admitem que a aqui
sição das duas línguas são processos diferentes, mas que o aprendiz 
tem acesso à GU, mesmo que não consiga estabelecer alguns parâme
tros. Para esses autores, a evidência de que há acesso à GU estaria no 
fato de os aprendizes serem capazes de adquirir categorias funcionais 
inexistentes em sua 11, de não usarem uma gramática desordenada, de 
exibirem conhecimento que vai além do input recebido e de, em alguns 
casos, conseguirem uma aquisição semelhante à de um nativo. 

Os que defendem que a GU opera parcialmente na aquisição de 
12 entendem que o acesso à GU se dá via primeira língua e que são os 
parâmetros já estabelecidos para o desenvolvimento da primeira língua 
que servirão de base para a segunda. Nessa visão, os aprendizes terão de 
usar outros mecanismos de aprendizagem para acomodar os parâmetros 
diferentes de sua língua materna as suas representações mentais. 

Qualquer que seja a hipótese escolhida, não podemos deixar de 
considerar, como lembram Mitchell e Myles (2004: 5) que "aprendizes 
de 12 são cognitivamente maduros e, portanto, presumivelmente, pos
suem muito mais recursos no que concerne a sua habilidade de resolver 
problemas e lidar com conceitos abstratos". 

2.3. Características da aquisição de segunda língua 

Mitchell e Myles (2004: 57) listam as principais características da 
aquisição da primeira língua: 

O as crianças passam por estágios de desenvolvimento; 
O esses estágios são muito semelhantes entre as crianças de uma 

mesma língua, apesar de o ritmo do progresso individual ser 
variável; 

O esses estágios são semelhantes entre as línguas; 

O a língua da criança é sistemática e governada por regras, e as re
gras criadas pelas crianças não necessariamente correspondem 
às dos adultos; 

O as crianças são resistentes a correções; 

O a capacidade de processamento das crianças limita o número 
de regras que elas podem usar de uma só vez, e elas voltam às 
hipóteses anteriores quando duas ou mais regras competem. 
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Quanto à aquisição de segunda língua, Mitchell e Myles (2004: 78) 
acreditam que a situação é mais complicada porque os aprendizes são 
cognitivamente maduros, já sabem pelo menos uma língua e têm dife
rentes motivações para aprender uma 12. 

Segundo 1ightbown e White (1987), a dificuldade dos adultos em 
adquirir outra língua era explicada como ausência da GU na vida adul
ta ou como se a GU estivesse em competição com outros sistemas cog
nitivos. A transferência da 11 era vista como prova de que a GU não 
estaria mais presente. Visão posterior explica a influência da 11 com 

o conceito de GU parametrizada. O aprendiz de 12 teria que reconfi
gurar certos parâmetros se as duas línguas diferissem, e falhas nessa 
tarefa afetariam a qualidade da aquisição. 

Mitchell e Myles (2004) afirmam que a grande indagação de se a 
GU está ou não disponível para os aprendizes de 12, que deu origem 

a tantas pesquisas nos últimos quinze anos, está sendo substituída por 
perguntas mais focadas sobre quais componentes da GU estariam dis
poníveis e como a GU interagiria com outros módulos envolvidos no 

processo. Outra indagação incide sobre o papel das configurações da 
primeira língua. Esses autores acreditam que as várias posições teóricas 

desse debate precisam reconciliar alguns fatos contraditórios, tais como: 
O Os aprendizes parecem não produzir gramáticas absurdas, isto 

é, gramáticas que não sofreriam restrições da GU. Será que isso 
sugere que pelo menos os princípios da GU estão disponíveis 
para eles? 

O Os aprendizes produzem gramáticas que não são necessaria

mente semelhantes nem à primeira, nem à segunda língua. Será 
que isso sugere que outros conjuntos de parâmetros diferentes 

daqueles fixados para sua primeira ou segunda língua estão 
disponíveis? 

O Alguns princípios e parâmetros parecem não problemáticos 

para serem reajustados (ex.: parâmetro do núcleo), outros pare
cem mais difíceis, ou mesmo impossíveis (ex.: subjacência). Por 

quê? (p. 83). 
1akshmanan (1998) diz que "era de se esperar que uma vez que 

as categorias funcionais e respectivos mecanismos estejam disponíveis 

para a aquisição de 11, elas deveriam estar também disponíveis para a 
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aquisição de L2". No entanto, as pesquisas divergem e não há nenhuma 
posição definitiva. 

3. Evidências em narrativas de aprendizagem 

Não foi possível encontrar muitas evidências do modelo da GU nas 

narrativas de aprendizagem. Isso se deve ao fato de a teoria tratar da 
língua interna, não perceptível ao aprendiz. Os narradores se concen

traram na descrição de ações no mundo, de experiências concretas e 
não de processos inconscientes. 

De qualquer forma, as narrativas que enfatizam o papel do input 
podem sinalizar a intuição do aprendiz de como se dá a construção da 

gramática. Essas narrativas parecem indicar que essa construção se dá 

através de input, por mais fragmentado que ele seja, e não pela explici
tação de regras na sala de aula. 

No exemplo (1), temos o fragmento da narrativa de uma aprendiz 
brasileira que parece ter a intuição de que a aprendizagem se dá através 
de sua experiência com input escrito e sonoro. 

(1) Literature helped me a lot. llearnt andam learning lots of English 

thanks to Literature. lncluding, of course, music!!! I always loved 

music, and by the time I started my course, I was falling in lave 

with Led Zeppelin (see "ln The Light" lyrics), Creedence Clear

water Revival (now "Revisited" - see "Sinister Purpose" lyrics), 

Metallica, The Doors, AC/DC, Radiohead, Toai, David Bowie, 

the craziest of alllggy Pop, Leonard "The Master" Cohen (please 

listen to "Waiting For Th~ Miracle") and others (disponível em: 

<http:j jwww.veramenezes.comjnarmulti016.htm>; acesso: 12 
ago. 2014). 

Na narrativa (2), outra aprendiz brasileira menciona explicitamen

te que sua aprendizagem acontece de forma muito mais inconsciente 
do que consciente. 

(2) I am still learning English, from the books I read, from the music I 

listen to, from the movies and TV series I watch (and I try to watch 

them without subtitles), and from ali the unconscious (more than 

conscious) input I receive (disponível em: <http:jjwww.veramene
zes.comj2nar-cliteracy.doc>; acesso: 12 ago. 2014). 
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O exemplo (3) traz um excerto da narrativa de uma aprendiz japo

nesa que descreve sua experiência na América do Norte como decisiva 
para sua aprendizagem. No entanto, ela avalia que viver no exterior não 

tem o mesmo efeito para todos. 
(3) ln learning English, people like me are lucky to have a chance to go 

abroad and that is where llearned most of my English. lt is true that 
living in America helps a lot to learn English, but I think it is not only 

that. I know many people who can speak English very well who have 

never been abroad, and I also know people who lived in the States 

but did not improve their English that much. Some people think go

ing abroad means acquiring English. That is not true. lt is how hard 

you work and what kind of strategy you use (disponível em: <http:j / 

www.veramenezes.comjnar_tim_laOS.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

A constatação, como a feita em (1), de que os resultados de apren

dizagem em contextos semelhantes podem produzir resultados diferen

tes, impede que os pesquisadores cheguem a uma conclusão sobre o 

papel da GU. Se a GU estivesse totalmente acessível aos adultos, como 

está para as crianças, era de se esperar que todos adquirissem a com

petência em L2, pelo menos em ambientes de muita exposição a input, 

como a vivida pela aprendiz em (3). No entanto, isso não acontece, e 

a aprendiz acredita que algo mais é necessário, o que ela define como 

trabalho duro. 

4. Críticas ao modelo 

A primeira crítica a ser feita ao modelo é que não temos, de fato, 

uma teoria de aquisição de segunda língua, mas diversas hipóteses cujo 

ponto de partida são os conceitos das várias etapas do gerativismo. 

Existem alguns construtos tomados de empréstimo das postulações 

chomskianas e inúmeras tentativas de investigação de aquisição de es

truturas específicas à luz de princípios e parâmetros. 
Os pesquisadores não conseguiram desenvolver uma teoria pró

pria e ficam a reboque das mudanças na teoria chomskiana. Assim, 

a cada mudança proposta por Chomsky, eles mudam o rumo de seus 

estudos e muitas propostas surgem. Veja, por exemplo, os modelos de 

Herschensohn (2000) e Hawkins (2001), resenhados por Balcom (2001). 
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.. -------- -- --~--~-.... ---
Ambas as propostas assumem a transferência de L1 para L2 ao postular 
que a L1 e um pequeno número de itens lexicais da L2 constituem o 
estado inicial. Ambos defendem: "A aprendizagem sofre restrições da 
GU, o que implica a aquisição de categorias funcionais que são, inicial
mente, minimamente especificadas e adquiridas com mais profundida

de com base no input" (Balcom, 2001: 312). No entanto, para Balcom o 

processo de aquisição difere em cada modelo. 
Os trabalhos sobre aquisição nessa perspectiva, publicados em 

periódicos tais como Second Language Research e Studies in Second Lan

guage Acquisition, ambos disponíveis no Portal da CAPES, geralmente 

se dividem em revisar os construtos chomskianos, principalmente o 

papel da GU, e em apresentar as várias hipóteses para ASL ou se con

centram na aquisição de determinado aspecto sintático, morfológico 

ou sintático percebido na interlíngua dos informantes. Como explicam 

Lightbown e White (1987: 503), "a ideia é pegar determinados prin

cípios e verificar se os aprendizes de L2 demonstram ou não evidên

cias de que os observaram e quais são seus efeitos em sua gramática 

temporária". 
A teoria chomskiana nunca se propôs a explicar a aquisição de 

segunda língua. A preocupação de Chomsky nunca foi a aprendiza

gem, mas sim o que ele chama de língua interna, um sistema formal 

que subjaz à língua externa, observável. Seu escopo, como lembram 

Mitchell e Myles (2004, 92), "não inclui uma teoria de processamento 

ou uma teoria de aprendizagem". 

A teoria chomskiana sempre privilegiou a sintaxe e não tem sido 

diferente nos estudos sobre aE}uisição. O modelo da GU desconsidera 

vários aspectos importantes envolvidos na aquisição. Aspectos linguís

ticos, como os semânticos e pragmáticos, são ignorados, assim como 

fatores individuais, como os sociais e afetivos. 

Mitchell e Myles (2004: 94) consideram a abordagem da gramá

tica universal uma boa abordagem dentro de seu interesse específi

co, isto é, estudar "o aprendiz como o processador de uma mente que 

contém a língua", sendo essa língua entendida como uma capacidade 

inata, universal. O que interessa à teoria é o que é universal a todos os 

indivíduos. 
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S. Conclusão 

Para sintetizar a abordagem da GU, faço uma paráfrase de Ellis 

(1999: 23-24) que resume os seis pressupostos desta abordagem: 
O modularidade (a língua é uma das faculdades da mente); 

O a gramática é um sistema de regras composto por um conjun

to de regras e restrições que permitem aos falantes distinguirem 

o que é ou não gramatical; 

O a pesquisa deve investigar a competência gramatical (uma abs

tração idealizada) e não a língua em uso; 

O a pobreza dos estímulos nos leva à hipótese da existência de 

uma GU; 

O a linguagem é um instinto, pois herdamos os universais linguísticos; 

O a aquisição como um conjunto de parâmetros. 
O estado atual da teoria chomskiana faz distinção entre categorias 

lexicais (classes abertas, como substantivo e verbo) e funcionais (classe 

fechada, como flexão, concordância etc.). Isso significa que a variação 

se dá no nível do léxico, com suas regras morfológicas e suas especifica

ções selecionadas nas operações sintáticas. Para Cook (1996), aprender 

uma segunda língua significa adquirir entradas lexicais de L2 associa

das aos seus conjuntos de parâmetros (flexão e morfologia derivacional). 

Um exame da bibliografia indica que não existem trabalhos que 

proponham um modelo de aquisição para a segunda língua abrangen

te o suficiente para descrever de forma global como alguém adquire 

a competência em 12 e nem como esse processo se desenvolve, ou 

seja, que descrevam quais são as condições e mecanismos da aquisição 

de 12. Não há consenso, por exemplo, sobre o papel da GU, concei

to fundamental para entender o processamento de aquisição, apesar 

de haver consenso de que AS1 e GU estão intimamente relacionadas, 

como afirmam Flynn, Martoharjono e O'Neil (1998). Eles também re

conhecem que as pesquisas focam prioritariamente a sintaxe, apesar 

de já haver avanços nos aspectos fonológicos. Embora essas afirma

ções tenham sido feitas em 1998, o estado atual não é diferente, o que 

pode ser constatado no exame de periódicos, tais como Bilingualism: 

Language and Cognition, Second Language Research e Studies in Second 

Language Acquisition. Nesses periódicos, predomina o exame de dados 
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de interlíngua em estudos de caso com um aprendiz ou com pequenos 
grupos de aprendizes. 

Para mencionar apenas alguns, cito, por exemplo, White (2003), 
que apresenta um estudo longitudinal sobre a fossilização de flexões 
verbais e nominais de um adulto turco aprendendo inglês, e Goad e 
White (2006), que investigam a aquisição das flexões de tempo verbal 
por falantes de mandarim. Há um crescente número de investigações 
sobre a aquisição de línguas asiáticas, como Hara (2007), que pesquisa 

a aquisição da passiva em japonês por aprendizes chineses ou, ainda, 

Sugaya e Shiral (2007), que analisam a aquisição dos marcadores dos 
aspectos progressivos e imperfectivos por aprendizes de japonês como 
L2 cuja L1 era o inglês. 

Os pesquisadores que adotam os pressupostos da GU ficam de
vendo a seus leitores um consenso em relação ao papel da GU na ASL 

e uma teoria que explique quais são os princípios ou processos univer
sais na aquisição de qualquer língua estrangeira. 
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MODELO 
CONEXIONISTA1 

Getting to know a language is an act of cognition par excellence 

(Nick Ellis, 1999). 

O 
conexionismo se insere no grupo das abordagens que 
procuram explicar a ASL pelo viés da cognição, "em ter
mos de representações mentais e processamento de in
formação", e que rejeitam a modularidade da linguagem 

e o inatismo (Ellis, 1999). Essas teorias têm como suporte a linguística 
cognitiva, que vê a língua como fruto da experiência humana (a língua 
se constrói pelo uso e não por princípios inatos) e não separa a linguagem 
dos outros tipos de cognição, como o que envolve a visão, por exemplo. 

1. O conexionismo 

O conexionismo estuda a mente por uma perspectiva computa
cional, isto é, tenta descrever o processamento cognitivo à semelhan
ça de um computador - os dados que alimentam a mente (input ou 
dados de entrada), seu processamento (dados ocultos) e o produto ou 
output (dados de saída). Mellon (2004) explica que o conexionismo as
sume que a aprendizagem é uma consequência de conexões repetidas 
da rede neural e se caracterizaria por mudanças de padrões dessas co

nexões. Segundo Gasser (1990: 179), "nos modelos conexionistas, todo 

1 A elaboração desse capítulo contou com sugestões bibliográficas preciosas de meu colega 
Fábio Alves, estudioso do conexionismo na UFMG. 
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conhecimento é incorporado a uma rede de unidades de processamento 
simples através de conexões fortalecidas ou enfraquecidas em resposta 
às regularidades de padrões de input". 

Ferreira Júnior (2005: 238) descreve: 

Uma rede conexionista é formada, basicamente, por unidades (numa 
analogia com nossos neurônios) interligadas umas às outras através de 
conexões (analogia com sinapses), um enfoque, portanto, fortemente 
apoiado na neurofisiologia humana. O processamento dessa rede é to
talmente distribuído e em paralelo (daí o termo sinônimo de rede PDP, 

ou seja, processamento distribuído em paralelo). Modelos conexionistas, 
com uma arquitetura interna como a descrita acima, são construídos na 
forma de programas de computador. Uma vez em funcionamento, o sis
tema estabelece processos de regulação entre as unidades que compõem 
a rede (na forma de ajuste das forças/pesos de conexão), provocando, as
sim, a estruturação do sistema. O 'conhecimento' da rede está justamen
te nas forças/pesos definidos localmente entre as unidades (i.e., através 
da constante ativação ou inibição destas). Assim, surge um desempenho 
baseado em padrões de ativação entre unidades da rede, padrões estes 
que estabelecem configurações específicas a cada ativação. 

Para esse mesmo autor (Ferreira Jr., 2007), há fortes semelhanças 
entre a explicação conexionista da ASL e a teoria da interlíngua, pro

posta por Selinker (1996). Diz ele: 

As redes são mais sensíveis a erros no início da aprendizagem. À medida 
que o treinamento avança, as ativações das unidades são alargadas (em ter
mos de variação e tolerância). Ou seja, vão do centro para os extremos (em 
escala). Isso diminui a velocidade da aprendizagem e, em última instância, 
gera o que chamamos em ASL de "fossilização" (ou seja, exemplos positivos 
não mais afetam a interlíngua ou o sistema) (Ferreira Jr., 2007: 229). 

O conexionismo rejeita a hipótese da linguagem como uma facul

dade inata e, assim como o behaviorismo, defende o associacionismo 

que postula ser a aprendizagem fruto de associações entre informa
ções. Segundo Ellis (1999: 29), "parece mais provável que as regula

ridades emerjam como abstrações das regularidades nos exemplares 
do input (tanto linguístico como perceptual)". Ele afirma ainda: apren

demos a língua pelo uso e "tanto na aprendizagem como na análise 
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teórica, a língua não pode ser separada de sua função" (p. 30), pois 
necessitamos de "situações comunicativas, naturalísticas e funcionais 
para a aprendizagem". 

A respeito do inatismo, Elman et al. (1996) consideram que existem 
comportamentos universais, mas isso não significa que eles estejam 
diretamente contidos nos genes. Eles asseguram: "É importante distin
guir mecanismos inatos de conteúdo inato" (p. 359) e não existem conhe
cimentos inatos, mas conexões sinápticas no cérebro de onde emerge o 
desenvolvimento2

, entendido como mudança em uma direção positiva. 

O que é inato para Elman et al. (1996) são os mecanismos neurais ca

pazes de implementar conhecimentos, como a gramática, por exemplo. 
"O conhecimento em si, no entanto, não é inato e requereria interações 

apropriadas para se desenvolver" (p. 364). 

No conexionismo, a aprendizagem de uma língua é entendida 
como o processamento dos dados da experiência, ou, no dizer de Ferrei
ra (2007: 229), como resultado de "um processo de regularização de in

sumo e estabelecimento de padrões de base estatístico-probabilística". 
Na visão de Elman (1999: 16), a linguagem é vista como um com

portamento novo que emerge da interação sinergética entre elementos 
biológicos e elementos da experiência. No caso da segunda língua, "as 
unidades linguísticas e suas restrições emergiriam gradualmente em 

resposta a estruturas recorrentes encontradas no input, em uma forma 
que é afetada pelas estruturas, significados e restrições da primeira 

língua" (Mellon, 2004: 133). 

Mellon (2004: 133) acrescenta: "Uma consequência da abordagem 
conexionista é o pressuposto de que os aprendizes individuais podem 

ter representações únicas, dependendo da natureza do input recebido e 
de sua primeira língua, dentre outros fatores". O conexionismo explica 
essas variações como resultantes de conexões mais fortes ou mais fra

cas. Explicam Mitchell e Myles (2004: 121): 

A mente humana está predisposta a buscar associações entre elementos 
e a criar elos entre eles. Esses elos tornam-se mais fortes à medida que se 

2 Elman (1999: 2) define desenvolvimento como um processo que pode ocorrer em níveis 
múltiplos (nível aqui é entendido em um sentido heterárquico em vez de hierárquico) nos 
quais processos em níveis diferentes podem interagir. 
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tornam recorrentes e se transformam em parte de uma rede maior quan
do as conexões entre os elementos se tornam mais numerosos. Quan
do aplicado à aprendizagem de língua, o conexionismo postula que os 

aprendizes são sensíveis às regularidades no input linguístico. 

Os modelos conexionistas, segundo Waring (1996), compartilham 

as seguintes características: 
O as arquiteturas conexionistas são baseadas na arquitetura do 

cérebro; 
O em vez de usar termos como sinapses e neurônios, os modelos 

usam os conceitos de nós e redes. Os nós são interconectados para 
formar uma rede e cada nó pode estar conectado a diferentes redes; 

O o conhecimento é armazenado nessas interconexões e é associa
do com outros conhecimentos contidos em uma rede e também 
em outras redes, por isso a relação com o associacionismo. 

Segundo Ellis (2003: 85), "as abordagens conexionistas sobre aqui

sição de língua investigam as representações que podem surgir quando 
mecanismos simples de aprendizagem são expostos à evidência de lin
guagem complexa". Ellis (1999, 2003) vê várias vantagens na proposta 
conexionista. Dentre elas, destaco: a inspiração no sistema neural; uma 
representação distribuída e controlada; a emergência das representa
ções em oposição ao inatismo; aprendizagem não linear; não distinção 
entre representação e aprendizagem; representações graduais, distri
buídas e não estáticas; e generalização e transferência como produtos 

naturais da aprendizagem. 
No que diz respeito à AS1, uma observação importante é feita por 

Ellis (2007), que ressalta: "[N]osso aparato neural é altamente plástico 
no seu estado inicial" (p. 82), mas "o estado inicial da AS1 não é mais 
um sistema plástico; é um estado que já está sintonizado e comprometi
do com a 11" (p. 83). Em vista disso, "formas de baixa saliência podem 

ser bloqueadas por experiência anterior da 11 e todo o input extra no 

mundo pode não ocasionar desenvolvimento" (p. 84). 

2. A pesquisa conexionista em ASL 

Segundo Ellis (1999: 28), "[a]s abordagens conexionistas investigam 
as representações que podem resultar quando mecanismos simples de 
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aprendizagem são expostos a evidências complexas da linguagem". Para 
Plunkett (1998: 97), "[o] principal objetivo da pesquisa conexionista é 
identificar a natureza dos mecanismos dos processos fonológicos, se
mânticos e gramaticais". Algumas pesquisas nessa perspectiva "testam 
suas hipóteses, desenvolvendo modelos computacionais análogos às 
redes neurais que se estabelecem na mente humana como o local de 
aprendizagem" (Mitchell e Myles, 2004: 123). 

A experiência da aprendizagem é testada com computadores em 
modelos compostos por neurônios artificiais que são alimentados com 
input semelhante ao recebido pelo ser humano e suas respostas, ou 
output, são comparadas com o comportamento humano. Conforme ex
plica Poersch (2004: 442), 

enquanto a modelagem simbólica, realizada em computadores digitais, 

objetiva modelar a mente como um processador de símbolos, o conexio
nismo (processador de distribuição em paralelo) tem uma origem dife

rente: procura projetar computadores inspirados no cérebro. O número 

de neurônios que integram determinada rede neural está intimamente 

ligado ao algoritmo de aprendizagem utilizado para treinar a rede. To

dos os algoritmos estão estruturados em três camadas: uma camada de 
neurônios de entrada liga-se a uma camada de neurônios de saída. Entre 

essas duas camadas existem as unidades intermediárias, responsáveis 

pelo processo de aprendizagem da rede. 

Poersch (2004: 451) explica: "As redes aprendem, alterando a força 
das conexões como resposta à atividade neural" e "a repetição de expe
riências de aprendizagem ocasiona um incremento na força das cone
xões". Esse fenômeno é demonstrado no famoso estudo de Rumelhart e 
McClelland (1986), intitulado "Processamento distribuído em paralelo". 

2.1. Processamento distribuído em paralelo 

1arsen-Freeman e 1ong (1991) consideram que, entre os mode
los conexionistas, o do processamento distribuído em paralelo desper
ta interesse especial. Esse modelo foi desenvolvido por McClelland, 
Rumelhart e o grupo de pesquisa PDP (Paralell Distributed Proces
sing), em 1986. Segundo esse modelo, as informações não são armaze

nadas em um único lugar do cérebro, mas são distribuídas pelas várias 
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camadas do cérebro que servem a certas funções linguísticas e não 
linguísticas (Waring, 1996). 

Rumelhart et al. (1986: 8) conceituam uma rede de processamento 
distribuído em paralelo como "uma rede restrita em que algumas uni
dades representam um tipo de hipótese (ex.: algum traço semântico, 
visual ou acústico está presente no input) e cada conexão representa 
restrições entre as hipóteses". Dependendo das restrições, teremos co
nexões positivas ou negativas. Assim, se se espera que um aspecto X es
teja presente sempre que temos Y, teremos uma conexão positiva, mas 
se a expectativa for que X esteja ausente, temos uma conexão negativa. 

Outro conceito importante no modelo é o de esquemas (schemata), 

definido pelos autores como "estruturas de dados que representam os 
conceitos genéricos armazenados na memória" (Rumelhart et al., 1986: 
18). Há esquemas para conceitos generalizados subjacentes aos objetos, 
situações, eventos, sequências de eventos, ações e sequências de ações". 
Rumelhart et al. (1986: 18) acrescentam: esquemas seriam como "mode
los do mundo exterior". E alertam que seu conceito de esquemas difere 
do conceito convencional porque eles não defendem que os esquemas 
estão armazenados na memória. Para eles, os esquemas são "um con
junto de conexões fortes que, quando ativadas, trazem implicitamente a 
habilidade de gerar estados que correspondem aos esquemas instancia
dos" (p. 21). Essa diferença é importante para entendermos a aprendiza
gem, que acontece através do "ajustamento da força da conexão" (p. 21). 

Para Rumelhart et al. (1986), as propriedades dos esquemas, de
senvolvidas por Rumelhart e Ortony (1997), apresentam determinadas 
características tais como variação3 e encaixamento. Há partes fixas e 
outras variáveis e um esquema pode estar encaixado em outro maior, 
como em uma estrutura arbórea. Como exemplo de traço variável, os 
autores citam o tamanho no esquema que possuímos de um quarto, 
banheiro ou cozinha. Podemos pensar em quartos grandes, médios ou 
pequenos, por exemplo. Cada um desses esquemas pode estar encaixa
do em um esquema maior de uma casa. O mesmo acontece com outros 

tipos de esquema. 

3 No modelo PPD, Rumelhart et a/. (1986) optam por propor que "todos os aspectos doses
quemas são variáveis e que alguns simplesmente sofrem mais restrições que outros" (p. 37). 
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Os esquemas são também processos ativos, pois são "um tipo de 
elemento orgânico que cresce e se preenche dentro de seu ambiente" 
(p. 36). São, ainda, dispositivos de reconhecimento "cujo processamento 
tem por objetivo avaliar a sua adequação aos dados que estão sendo 
processados" (p. 36). 

O processamento mental no modelo PPD acontece de forma pa
ralela, e os processos longos são seriais, isto é, há uma sequência de 
processamento de informações. As propriedades das redes emergem 
da interação entre os vários elementos. McClelland e Rumelhart (1986) 
defendem um modelo de memória distribuída que extrai regularidades 
de um conjunto de experiências e que é sensível aos detalhes de even
tos específicos. 

Em um estudo sobre a aprendizagem do passado verbal, Rumelhart 
e McClelland (1986) procuram demonstrar que a aprendizagem da pri
meira língua não se baseia em um sistema de regras inatas, mas na 
força das conexões entre as unidades de input e output. Eles levantam a 
hipótese de que, assim como acontece com uma colmeia, a linguagem 
pode ser explicada por uma regra, mas o mecanismo que produz essa 
regra não contém nenhuma afirmação sobre essa regra. Assim, um me
canismo sem representação explícita de regras pode processar a língua 
e fazer julgamentos sobre gramaticalidade. 

Rumelhart e McClelland (1986) observaram que há uma sequência 
de três estágios na aquisição do tempo passado por crianças. No estágio 
1, as crianças usam poucos verbos no passado, a maioria irregular, e 
tendem a usar as formas corretas. Eles apresentam um exemplo de uma 
sequência possível nesse estágio, com sete verbos, sendo que apenas 
dois deles são regulares: carne, got, gave, looked, needed, took e went. No 
estágio 2, as crianças usam mais verbos, a maioria regular, e isso faz 
com que eles gerem uma regra para o passado. As crianças tendem a 
usar o -ed para formar passado com palavras inventadas e até mesmo 
para verbos que usavam de forma correta no primeiro estágio, gerando, 
por exemplo, comed /kAmd/, em um processo de supergeneralização. 
No estágio 3, coexistem tanto as formas regulares como as irregulares. 

Rumelhart e McClelland (1986) desenvolveram um modelo no 
computador, com base em estruturas associativas, para simular a 
aprendizagem do passado regular vs. passado irregular em inglês. Eles 
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si_mularam um modelo, incluindo os três estágios observados na apren
dizagem do passado por crianças, e comprovaram que, de forma seme
lhante às crianças, o sistema aprendeu a morfologia do passado verbal. 

Eles explicam: ao final da experiência, o computador fez genera
lizações a partir dos exemplos estocados de forma muito semelhante à 
aprendizagem do passado por crianças. 

Nosso modelo, como ocorre com as crianças, mostra, mais tarde na 
aprendizagem, uma proporção relativamente maior de passado regular 

(-ed). Como os aprendizes de inglês, algumas vezes, geram formas do 

passado para verbos novos que demonstram sensibilidade tanto às sub
-regularidades do inglês quanto às maiores regularidades. Assim, o pas

sado de cring pode algumas vezes aparecer como crang ou crung. Resu

mindo, nosso modelo de aprendizagem dá conta de todas as principais 
características da aquisição da morfologia do passado em inglês (p. 266). 

Os autores entendem que o sistema consegue generalizar porque 
as associações são armazenadas na rede e a sobreposição de estruturas 
semelhantes atua como reforço mútuo, fazendo com que essas regula
ridades possibilitem a generalização. Além disso, o sistema é capaz de 
responder adequadamente tanto aos mesmos verbos do treinamento 
quanto a verbos não vistos antes. Segundo Rumelhart e McClelland 
(1986: 267), "a rede meramente reflete as estatísticas das representações 
características das formas verbais". 

Em síntese, o PPD defende que a aprendizagem tem por base o pro
cessamento do input e que seus resultados dependem do fortalecimento 
ou enfraquecimento das conexões em redes neurais complexas em fun
ção da frequência de estímutbs e respostas. Ao contrário da linearida
de do behaviorismo, o conexionismo prevê que vários processamentos 
podem acontecer de forma paralela ou simultânea e o conhecimento 
é distribuído entre as várias interconexões. Assim, as atividades de 
aprendizagem não se realizam em etapas sequenciadas, mas de forma 
paralela, acontecendo simultaneamente em vários locais do cérebro. 

2.2. Outros estudos 

Outra contribuição ao conexionismo para a ASL é o estudo de 
Sokolik (1990), que explica o porquê de os adultos não serem melhores 
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aprendizes de segunda língua do que as crianças, apesar de terem ha
bilidades superiores às das crianças. Isso é chamado, no estudo, de o 
paradoxo da aprendizagem de língua pelo adulto. A explicação estaria 
no fato de o cérebro adulto ser menos plástico do que o cérebro infantil, 
havendo uma redução nas modificações das conexões entre os neurô
nios. Segundo Jasdzewski (1998: 9), "uma vez que uma rede é treinada, 

torna-se mais difícil modificá-la". 
Outros exemplos são citados por Mitchell e Myles (2004), tais como 

Sokolik e Smith (1992) e Ellis e Schmidt (1997). Sokolik e Smith (1992) 
desenvolveram um tipo de rede conexionista no computador que apren
deu a identificar o gênero de um conjunto de palavras em francês com 
base nas regularidades 'observadas' no input. Já Ellis e Schmidt (1997), 
usando uma língua artificial, em laboratório, investigaram a aquisição 

de plural regular e irregular. 
Outro exemplo é o estudo de Haskell, MacDonald e Seidenberg 

(2003), que usou modelagem em computador, análise de corpus e estu
dos comportamentais para investigar o plural de substantivos compos
tos do tipo mice-eater em oposição a formas não gramaticais como *rats

-eater. Essas formas são, geralmente, utilizadas como forte evidência 
da existência de mecanismos inatos, mas os autores concluíram que as 
restrições envolvendo regra vs. exceções são, de fato, aprendidas. 

A teoria defendida por Haskell, MacDonald e Seidenberg (2003: 
158) "assume que as crianças empregam capacidades cognitivas e 
perceptuais poderosas na aprendizagem de língua e que essas capaci
dades envolvem a codificação de regularidades estatísticas presentes 

no input". 
Esses três exemplos comprovariam que a aprendizagem ocorre 

com a repetição de associações que fortalecem as interconexões entre 
os nós. Mitchell e Myles (2004: 124) afirmam: é importante lembrar 
que o aprendiz não extrai regras e depois as aplica, mas, simplesmente 

registra padrões associativos que se fortalecem com o uso. 
No Brasil, Poersch (2004) cita uma simulação para um estudo so

bre a aquisição de construções passivas, realizado no Centro de Pesqui
sas Linguísticas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul (PUC-RS). Nesse estudo, à semelhança da pesquisa de Rumelhart 
e McClelland (1986), Gabriel (2001) testou a produção e a compreensão 
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de trezentos falantes monolíngues, adultos e crianças, de português e 
de inglês. A partir dos resultados com os humanos, simulou a aquisi
ção do mesmo fenômeno no computador, comprovando que o modelo 
computacional foi capaz de aprender as informações sobre a passiva. 

3. Críticas ao modelo 

O conexionismo é associado ao behaviorismo e ao associacionis
mo, recebendo críticas semelhantes às feitas a essas teorias. Ellis (2007: 

85) lista algumas dessas críticas, por ele classificadas como mal-enten
didos. São elas: 

o conexionismo é um novo behaviorismo, os modelos conexionistas não 

conseguem explicar a criatividade e não dão atenção à representação in

terna, negam a influência de fatores sociais, ou aspectos motivacionais, 

ou, paradoxalmente - as crenças dos aprendizes, desejos, ou experiên

cias de aprendizagem da língua na ASL. 

Para Ellis, o problema está em focar em uma parte do todo em vez 
de ver as partes em interação o que ampliaria a nossa visão do fenôme
no. Ellis aconselha a adoção de uma perspectiva de sistemas complexos 
que "veja a ASL como um processo dinâmico no qual as regularidades 
e o sistema emergem da interação das pessoas, seus eus conscientes e 
seus cérebros, usando a língua em suas sociedades, culturas e mundo" 
(Ellis, 2007: 85). 

Para Mellon (2004), um ponto fraco do modelo conexionista é a 
não inclusão de representaçõ~s linguísticas complexas. Esse mesmo 
aspecto é visto como ponto positivo por Mitchell e Myles (2004: 258), 
para os quais o modelo desafia a linguística tradicional, ao "operar 
sem a parafernália das regras abstratas e representações simbólicas e 
sugerir que uma rede de associações mais primitivas está na base da 

aprendizagem da língua e de seu desempenho". Para esses autores, o 
problema do modelo reside na limitação das evidências empíricas e 
nas interpretações controversas. Além disso, os modelos conexionis
tas ainda não conseguem descrever a gramática mental do aprendiz e 
nem as restrições impostas às hipóteses dos aprendizes sobre o siste
ma linguístico. 
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4. Evidências em narrativas de aprendizagem 

As narrativas de aprendizagem demonstram que a experiência com 
a 12 é fundamental para que sua aprendizagem aconteça e que a sala 
de aula, geralmente, não fornece essas experiências, limitando o ensino 
a aspectos gramaticais isolados do uso da língua. São essas experiên
cias que impulsionam os "processos de regulação entre as unidades 
que compõem a rede (na forma de ajuste das forças/pesos de conexão), 
provocando, assim, a estruturação do sistema" (Ferreira Jr., 2005: 238). 

É uma constante nas narrativas do projeto AMFALE o registro des
sas experiências como o fator determinante para a aquisição. Narrado
res no Brasil, Japão e Finlândia registram em suas histórias de aprendi
zagem críticas ao ensino formal do idioma que foca apenas o estudo de 
gramática descontextualizada. Esses mesmos aprendizes, geralmente, 
nos revelam que procuraram por experiências mais significativas fora 
do ambiente escolar. Um exemplo é a narrativa (1). 

(1) When I first carne to Dokkyo, however, I got kind of disappointed 

because I had much fewer chances to use English than I had ex

pected. Ali basic lectures were dane in Japanese. Even in conver

sation-oriented classes, it was difficult to speak English because 

many other students tended to hesitate to speak. I realized I could 

not hope for faster progress of my English by just coming to this 

university. So I decided to resume the way I improved English when 

I was in high school. I started to practice speaking ata conversation 

school again. I also incorporated English into my daily life by listen

ing, reading, writing and speaking English as much as I could. That 

way I had developed my English little by little over the last year 

(disponível em: <http:jjwww.veramenezes.comjnar_tim_na54. 

htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Em (1), o aprendiz japonês mostra seu desapontamento com a sala 
de aula e explica que procurou por conta própria aumentar o input. 
Podemos inferir que, como consequência, ele ampliou as unidades de 
sua rede de aquisição. 

Como o conexionismo descreve processos mentais, não é fácil en
contrar descrições desses processos em narrativas de aprendizagem, 
mas algumas evidências de conexões como estratégias de aprendiza
gem são registradas. 
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A narrativa (2) exemplifica um tipo de conexão na aquisição de 
vocabulário. Através da atenção focada no uso de sufixos e prefixos, o 
aprendiz vai estabelecendo conexões e ampliando sua rede lexical. 

(2) I developed a system to learn vocabulary. llooked for ali the words 
with the sarne routs and learned them together, like this: employ, 
employment, unemployment, employer, employee etc. I compa
reci the words in both Portuguese and English dictionaries to un
derstand their meanings (disponível em: <http:jjwww.veramene
zes.comji079.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Em (3), temos a descrição de conexões estabelecidas entre o siste
ma lexical da língua materna e da língua estrangeira, além da experiên
cia com videogames para reforçar essas conexões. 

(3) Minha aprendizagem começou do meu cantata direto com a cul

tura dos EUA, principalmente os quadrinhos e o cinema. Por livre 
associação de cognatos e muitas procuras ao dicionário, aprendia 
algumas palavras e expressões. Depois, o uso frequente de video

games forçou-me a aprender mais para conseguir jogá-los adequa
damente (disponível em: <http:jjwww.veramenezes.comjp016. 
htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Conforme explica Poersch (2004: 451), "a repetição de experiências 
de aprendizagem ocasiona um incremento na força das conexões" e isso 

parece ocorrer tanto em (3) com "o uso frequente de videogames" como 
em (4) com o aprendiz assistindo, repetidamente os mesmos vídeos. 

(4) I was always very fluent and had a large vocabulary compareci to 
the other kids at my levei. Not only had I started learning very ear
ly, but I was always very iQferested in music and at that time there 

was no MTV in Brasil, but, my father had business in the US and 

had to go there so often that he ended up getting an apartment. 
Therefore, he was always bringing me back tapes from the Ame

rican MTV, which I watched one right after the other every day. I 

ended up memorizing most of them and I repeated the I ines along 

with the hosts. My mother thought I was going crazy, but that 
trained my ears and improved my fluency. That led my right into 

conversation classes at Greenwich, only a year after I had switched 
there. I had a wonderful teacher who was a native from NY and 

I learned so much from him that English became a passion to me 
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and I decided that I would pursue this passion into a career (dispo
nível em: <http:jjwww.veramenezes.comji023.htm>; acesso: 12 

ago. 2014). 
Com as narrativas (3) e (4) não estou, de forma alguma, sugerindo 

que a repetição do mesmo jogo ou do mesmo filme é que gera a apren
dizagem, mas sim a repetição do mesmo tipo de input que poderia estar 
presente em atividades diferenciadas. É essa repetição que aumenta a 

força das conexões. 

5. Conclusão 

Nos modelos influenciados pela linguística chomskiana, o conhe
cimento linguístico é sinônimo de uma gramática inata. No conexio
nismo, o conhecimento linguístico é concebido como redes neurais e 
a ASL é entendida como "análise distribucional de mapeamentos de 
forma-função em uma rede neural que tenta satisfazer, simultaneamen

te, as restrições de todas as outras construções que são representadas" 
(Ellis, 2003: 95). Os processamentos das informações acontecem em 

paralelo, isto é, vários processos ocorrem simultaneamente. 
Assim como na abordagem da gramática universal, os estudos se 

concentram na aquisição de aspectos sintáticos específicos e de vo

cabulário, mas não existe uma teoria de aquisição de segunda língua 
que aborde o fenômeno em todas as suas dimensões, além da sintaxe 
e da aquisição do léxico. Ellis (2003: 95) reconhece que as pesquisas 
trabalham com fragmentos de aquisição e admite a necessidade de es
tudos longitudinais para investigar o desenvolvimento de sequências 

das construções na ASL. 
Justiça deve ser feita ao conexionismo no que diz respeito à suposta 

semelhança com o behaviorismo. Seus proponentes explicam a apren
dizagem como fruto da experiência global do indivíduo e não como um 

comportamento automatizado de forma inconsciente. Como ressalta 
Magro (2003: 181), "as observações do conexionismo não se reduzem de 
modo algum às cadeias de estímulo e resposta características de outras 

abordagens comportamentalistas como o behaviorismo". 
No conexionismo, "a aprendizagem é uma questão de acúmulo pro

gressivo de fortalecimento de associações de input e output" (Birdsong, 
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1999: 7). Acredito que o acúmulo das experiências com práticas sociais 
da linguagem fortaleça essas associações e gere a aquisição. São as re
gularidades de padrões de input que configuram uma intuição proba
bilística que permite, por exemplo, aos falantes e aprendizes de uma 
segunda língua evitar opções que não se conformam com as regulari
dades da SL. Afirmações como "acho que não se fala isso em inglês" (ou 
em francês ou em alemão, ou em qualquer outra língua) comprovam a 
existência dessa intuição probabilística. 

Finalmente, o modelo conexionista não nega a existência de me

canismo inato de aquisição, mas considera que o convívio com o uso 
social da linguagem (oral ou escrito) é essencial para a aquisição. 
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A HIPÓTESE 
DA I NTERACÃO 

/ 

A
hipótese do input defendida por Krashen, como vimos 
no capítulo sobre a hipótese do output, desencadeou vá
rias reações contrárias à ideia da primazia do input no 
processo de aquisição, ou seja, de que se aprende uma 

língua apenas ouvindo. Uma delas é a hipótese da interação, atribuída 
a Michael Long, mas como o próprio Long (1996: 445) reconhece, o tra
balho pioneiro é de Hatch (1978). 

1. A contribuição de Hatch 

Hatch (1978), cautelosa em afirmar que o discurso é a origem da 
aquisição da segunda língua, diz acreditar que "a busca de explicações 
via análise do discurso é uma das áreas de pesquisa mais promissoras" 
(p. 402). De fato, quando fala em análise do discurso, ela está se refe
rindo especificamente à análise da conversação. Hatch levanta a hipó
tese de que a aquisição não parte da estrutura para o discurso, mas o 
contrário: "Aprende-se como conversar, como interagir verbalmente, e 
dessa interação se desenvolvem as estruturas sintáticas" (p. 404). 

Para comprovar sua hipótese, Hatch busca evidências em estudos 
sobre aquisição de língua materna. Ela cita Keenan (1975), que demons
tra em seus dados que a primeira coisa que uma criança faz em uma 
interação conversacional é chamar a atenção do interlocutor e dá, como 
exemplos, bater com uma colher ou puxar a mão da mãe. Outra forma 
é chamar a mãe repetidamente. Uma vez garantida a atenção, o próxi
mo passo é engajar o interlocutor no tópico da conversa, e é na conversa 
que a sintaxe é adquirida. 
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O aprendiz de segunda língua, segundo Hatch (1978), apesar de 

não ter tanta necessidade de chamar a atenção do interlocutor, utiliza 
estratégias semelhantes à da criança aprendendo a primeira língua. O 
aprendiz de L2, quando em interação com o falante da outra língua, se 
vale de repetições, reparos (correção ou reconstrução da fala), pedidos 
de repetição e de esclarecimento. Ele se vale também de elementos do 
contexto e de gestos. Hatch (1978: 423) explica: "Nos estágios iniciais 
da aquisição da segunda língua, o aprendiz adulto tem bastante difi
culdade em identificar tópicos conversacionais com precisão" e, para 

enfrentar esse problema, utiliza estratégias de pedidos de repetição e 
de esclarecimento. Ela acrescenta que após identificar o tópico da con
versa, o aprendiz pode usar seu conhecimento de mundo e do discurso 
em sua própria língua para prever a continuidade da conversa e assim 
tentar se engajar na interação. 

Os dados apresentados em seu trabalho demonstram que a estraté
gia nem sempre dá certo, e a resposta do aprendiz pode se tornar irre
levante quando ele não consegue identificar o tópico da conversa. Em 
um dos exemplos, o falante nativo tenta perguntar ao aprendiz quem é o 
melhor jogador na Colômbia, mas apesar dos seguidos reparos feitos pelo 
falante nativo e de o aprendiz utilizar a estratégia de repetição e de usar 
entonação de pergunta, ele não consegue identificar o tópico e suas res
postas são irrelevantes, como vemos na reprodução do excerto a seguir. 

WHO IS THE BEST PLAYER lN COLOMBIA? 
Colombia. 

DOES UH ... WHO IS THE COLOMBIA PLAYER? 

Me? 

NO. lN COLOMBIA, WHO IS THE PLAYER? 

ln Colombia plays, Yah. 

NO, ON YOUR TEAM, ON THE MILLONARIOS. 

Ah yah, Millonarios. 

WHO IS THE BEST PLAYER? 

Me? 

NO, ON THE MILLONARIOS TEAM. 

Millonarios play in Colombia. ln Sud America. ln Europa. 

DO THEY HAVE SOMEONE LIKE PELÉ lN COLOMBIA? 
Pelé? ln Colombia? Pelé? 
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lN COLOMBIA? WHO IS, WHO IS 'PELÉ' lN COLOMBIA? DO YOU 

HAVE SOMEONE? 
ln Bogotá? 
YEH, WHO IS THE BEST PLAYER? 
ln Santo de Brazil? 
OK. (Gives up) 
AND YOU ARE CENTER FORWARD? (Hatch, 1978: 420-421). 

Hatch (1978: 431) conclui que há muitas semelhanças entre a aqui
sição de língua materna por crianças e estratégias discursivas de apren
dizes adultos de L2. Segundo a autora, "o aprendiz tem a mesma difi
culdade em perceber tópicos no discurso seja criança ou adulto; ele tem 
também a mesma dificuldade em nomear tópicos para uma conversa 
e para desenvolver suas ideias de forma sintática". Hatch acrescenta: 
"Como os tópicos no discurso do adulto são muito mais variados e abs
tratos, é mais difícil para o adulto identificar tópicos conversacionais, 
a menos que ele conheça o vocabulário necessário para aquele tópico". 

Hatch (1978) propõe que mais dados sejam analisados para refor
çar o convencimento de que a sintaxe é adquirida por meio da intera
ção conversacional. Também chama a atenção para a importância da 
transcrição dos dados nesse tipo de pesquisa, pois enunciados aparen
temente sem sentido poderiam ter outra interpretação se tivéssemos 
acesso a uma transcrição mais fidedigna da conversa, incluindo dados 
do contexto, pausa e entonação. Ela propõe que as conversas sejam 
filmadas e que os dados sejam transcritos com acompanhamento de 

notas detalhadas, incluindo descrição dos gestos. 
Essa preocupação com a transcrição de dados reaparece em Hatch 

e Long (1980), que defendem a importância de "ver a língua em con
texto e não em forma de citação de frases", ou seja, defendem a impor
tância do discurso, "se queremos entender linguagem, aprendizagem de 
língua, e comportamento linguístico" (p. 1). 

2. A hipótese da interação 

Long postula: os aprendizes de língua precisam ser participantes 
ativos quando recebem input, pois ouvir apenas novas estruturas lin
guísticas não é suficiente para a aprendizagem bem-sucedida de uma 
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~íngua. Sua proposta de hipótese interacional integra as hipóteses do 
znput e a do output, pois reconhece a importância do input, como pro
posto por Krashen (1978, 1981, 1985) e também a da produção, defendi
da por Swain (1985, 1995). 

Em sua tese de doutorado, conforme relatam Mitchell e Myles 
(2004), Long (1980) pesquisou pares de nativos e pares de nativos com 
não nativos interagindo durante a execução de tarefas orais. Gass (2003: 
232) considera que o trabalho de Long (1980) foi pioneiro porque "ele 
refinou a noção de estrutura conversacional, mostrando (pelo menos 

de forma quantitativa) as diferenças entre conversas de falantes nativos 
e não nativos". Ele conclui que não houve muitas diferenças em ter

mos de complexidade gramatical, mas que, discursivamente, os pares 
de nativos com não nativos usaram mais estratégias conversacionais, 
tais como, repetições, pedido de confirmações, verificações de com
preensão ou pedidos de esclarecimento. Long considera esses esforços 
comunicativos essenciais para a aquisição de língua. Vejamos alguns 
exemplos1 dessas estratégias interacionais na pesquisa em ASL. 

O Repetição: 
NS: Do you like the city? 
NNS: Huh? 
NS: Do you like the city? (repetição) 
NNS: Yes, very nice (Long, 1996: 419). 

O Pedido de confirmação: 
NNS: What are they (.) what do they do your picture? 
NS: What are they doing in my picture? (pedido de confirmação) 
NS: there's there's just aa sorr'7'? Couple? (Gass, 2003: 233 apud Mackey 
e Philp, 1998). 

O Verificação de compreensão: 
Jane: All right now [reading from the script], above the sun place the 
squirrel. He's right on top of the sun. 
Hiroshi: What is ... the word? 
Jane: Ok. The sun. 
Hiroshi: Yeah, sun, but 

1 Nesses exemplos, NNS (non-native speaker) significa falante não nativo e NS (native spe
aker) falante nativo. Os negritos são meus. 
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Jane: Do you know what the sun is? (verificação de compreensão) 
Hiroshi: Yeah, of course. Wh-What's the 
Jane: Squirrel. Do you know what a squirrel is? (verificação de 

compreensão) 
Hiroshi: No. 
Jane: Ok. You've seen them running around on campus. They're little 
furry animais. They're short and brown and they eat nuts like crazy 
(Ortega, 2009: 61 apud Gass e Varonis, 1994: 296). 

O Pedidos de esclarecimento: 
NNS: I many fren. 
NS: You have many friends? (pedido de esclarecimento) 
NNS: Yes (Long, 1996: 449). 

A respeito do papel do input na aquisição, para Long (1996: 413), 

falantes e escritores oferecem modelo do que é gramatical e aceitável 
ao aprendiz e dependendo das circunstâncias, eles fazem adaptações 
para tornar a comunicação compreensível. Eles também dão feedback 

ao aprendiz sobre seus erros e fornecem explicações gramaticais. São 
essas modificações que tornam a mensagem mais compreensível e fa
cilitam a aquisição. O autor considera que pelo menos parte da nova 

gramática é aprendida na interação conversacional. Nesse mesmo tex

to, ele apresenta uma revisão da hipótese interacional e propõe: 

As contribuições do ambiente para a aquisição são mediadas pela aten
ção seletiva e pelo desenvolvimento pelo aprendiz da capacidade de pro
cessamento da L2 [ ... ] esses recursos são reunidos de forma mais produ
tiva, mas não exclusivamente, durante a negociação de sentido. Feedback 

negativo obtido durante o trabalho de negociação ou em outro momento 
pode facilitar o desenvolvimento da L2 - pelo menos para vocabulário, 
morfologia, aspectos sintáticos específicos - e essencial para aprender 
certos contrastes específicos das L1 e L2 (Long, 1996: 414). 

Quando o interlocutor não entende o falante de 12, acontece a 

negociação de sentido e o aprendiz pode receber feedback negativo, ou 

seja, a indicação de que há problema em sua comunicação e/ou forneci

mento de correção da forma linguística. 
Long concorda que o input tem de ser compreensível para a 

aquisição poder ocorrer e diz haver evidências de que os ajustes 
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conversacionais para os aprendizes não nativos melhoram a compreen
são. Mas ele acrescenta: "Embora necessário para a aquisição de 11 ou 
12, há evidências abundantes de que o input compreensível sozinho é 
insuficiente, particularmente com adultos, se o objetivo for uma profi
ciência semelhante à do nativo" (p. 423). 

Reconhecendo também a importância da produção de linguagem 
(output) pelo aprendiz no processo de aquisição, 1ong (1996: 451) su
gere: "A negociação de sentido, especialmente a negociação que gera 
ajustes na interação pelo falante nativo ou por interlocutores mais com

petentes, facilita a aquisição porque conecta input, capacidades internas 
do aprendiz, particularmente atenção, e output de formas produtivas". 
Ele aconselha o uso de tarefas que estimulam a negociação de sentido 
dentro e fora da sala de aula. 

3. Crítica à teoria 

Ellis (1991: 4) critica a hipótese da interação, pois acredita haver 
poucas evidências em pesquisa para sustentar a hipótese. Segundo ele, 
a teoria proposta por 1ong deriva parcialmente dos estudos de Krashen 
e de Hatch, ao propor as seguintes premissas: 

Input compreensível é necessário para a aquisição de 12. 
Modificações na estrutura interacional das conversações que acontecem 
no processo de negociação de um problema comunicativo ajuda a tornar 
o input compreensível ao aprendiz de 12. 

Para Ellis (1991: 10), apesar>tle ter posteriormente reconhecido que 
input compreensível pode não ser suficiente para a aquisição, 1ong não 

explica quando ou de que forma o input é insuficiente. Diz Ellis: "Fi

camos sem saber se sua [do input] contribuição depende de outro fator 
ou de outros fatores (ex.: a hipótese do filtro afetivo de Krashen) ou se 

é insuficiente porque não dá conta do todo da aquisição (como White 
[1987] argumenta)". 

Essa crítica parece ter sido acolhida no texto de 1991, quando 
1ong (1996: 425) argumenta: "Paradoxalmente, o input compreensível 

pode, na verdade, inibir a aprendizagem em certas ocasiões, pois é 
frequentemente possível entender uma mensagem sem entender todas 
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as estruturas sintáticas e itens lexicais e sem ter consciência desse não 
entendimento". Ele acrescenta que "a redundância linguística, infor
mações contextuais e conhecimento de mundo podem compensar os 

elementos desconhecidos". 
Para Ellis (1991: 16): "Uma conclusão segura é a de que modifica

ções no input provavelmente facilitam a compreensão, mas precisamen
te quais modificações funcionam melhor continua incerto". 

Quanto à interação, Ellis se apoia em pesquisa de Sato (1986) para 

afirmar: nem todo input modificado na interação gera aquisição. Em 

sua pesquisa, Sato demonstrou que aprendizes vietnamitas não adqui

riram as formas no passado provavelmente porque conseguiam se co

municar sem essas marcas e não sentiram necessidade de aprender 

formas no passado. Segundo Ellis (1991: 22): 

Sato concluiu a interação conversacional pode facilitar a aquisição de al
gumas estruturas, mas não de outras. Esta é uma conclusão interessante 
porque está de acordo com outras pesquisas que demonstraram aspectos 
morfológicos do inglês (como os marcadores de passado) são "frágeis", 
isto é, tipicamente não adquiridos em ambientes de aprendizagem ricos 
em comunicação, e são, de fato resistentes à aquisição mesmo com alu
nos avançados (cf. Bardovi-Harlig e Bofman, 1989). 

Segundo Ellis (1991: 29), a hipótese tem dois problemas princi

pais. O primeiro: "O input compreensível não parece ser nem neces

sário, nem suficiente para a aquisição e o segundo é que parece haver 

condições que governam quando e onde as modificações interacionais 

tornam o input compreensível". No entanto, ele não sugere o abandono 

da hipótese, como fazem os postulantes da gramática universal, como 

White (1987). Segundo ele, "o que falta é uma explicação teórica de 

como o input, por meio das modificações da interação, se torna com

preensível" (Ellis, 1991: 30). Propõe-se, então, uma revisão do modelo, 

resumida da seguinte forma: "O processo de aquisição de 12 envolve 

três procedimentos básicos: (1) noticing, (2) comparação e (3) integra

ção. Noticing implica percepção e armazenamento na memória de curto 

prazo. [ .. .]". Ellis explica que a comparação também implica o uso da 

memória de curto prazo e que "a integração ocorre quando o aprendiz 

constrói novas hipóteses tendo por base a comparação entre o input e 
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seu próprio output e as armazena na memória de longo prazo". E insiste: 
para haver aquisição, os três processos são necessários e, quanto à inte
ração negociada, ela pode ajudar o aprendiz a se dar conta dos aspectos 
linguísticos e a compará-los com o output. Para comprovar a hipótese, 
Ellis oferece o seguinte exemplo: 

NNS: No go disco this Saturday. 

NS: Oh, so you're not going to the disco this Saturday? 

NNS: Yeah, not going. 

Nesse exemplo, podemos ver que o falante nativo faz uma corre

ção indireta do uso da forma negativa, em forma de pedido de confir

mação, e o aprendiz percebe a forma correta, compara-a com o output 
e, em seguida, produz a forma correta. 

No entanto, a interação acima não é evidência suficiente de que 

o aprendiz tenha adquirido a forma negativa, pois não sabemos se daí 

para a frente ele passará a usar a forma correta e nem se a aquisição 
depende apenas de noticing, comparação e integração. 

Ellis (1991: 36) resume sua revisão da hipótese da interação da 
seguinte forma: 

1. Input compreensível facilita a aquisição, mas não é nem necessário, 

nem suficiente. 

2. Modificações no input, especialmente aquelas que acontecem no pro

cesso de negociação de um problema comunicacional, tornam a aqui

sição possível desde que os aprendizes: 

(a) compreendam o input; 

(b) percebam os novos aspectos do input e comparem o que percebe

ram com seu próprio output. 

3. A interação que requer do aprendiz a modifcação do output inicial 

facilita o processo de integração. 

Ellis (1991: 37) acredita que "uma vantagem da hipótese revisada é 

a possibilidade de ser testada empiricamente", ao contrário da hipótese 

original, pois ele teria deixado mais claramente definida a natureza 
entre input, compreensão e aquisição. 

Ele sugere fazer pesquisa com gravações nas quais os aprendizes 

relatariam o que perceberam durante a realização de determinadas 
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tarefas e o pesquisador examinaria a natureza das interações nas quais 
os aspectos percebidos teriam ocorrido. 

Apesar da tentativa de Ellis (1991) de fazer avançar teoricamente a 
hipótese interacionista, ele também não tem suporte nem teórico e nem 
empírico suficientes para dar suporte à proposta. 

De qualquer forma, alguns dos aprendizes em nossa pesquisa com 
narrativas de aprendizagem reconhecem a importância da interação 
para a aquisição, como veremos na próxima seção. 

4. Evidências em narrativas de aprendizagem 

A primeira narrativa foi coletada no Japão por Tim Murphey. 
(1) I started learning English when I was a JHS student. ln the English 

class, I learned grammar mainly anda little communication. Every 

Friday I had classes taught by an assistant English teacher from the 
U.S. lt was my first contact with a foreigner. At first, I could hardly 

speak with him, though I gradually became to be on good terms 
with him through his class. Even outside of the class, I communi

cated with him in English. How funny talking with him was! That 

was why I learned to like English very much. 

ln JHS days, I had no communication classes but only grammar 

ones. Moreover, I never had classes taught by foreigners. I could 

not improve my speaking ability by myself. Because however hard 
I listened to the radio or other materiais, ali I could do was to im

prove only my listening ability. I have an idea that the best way to 

improve communicating ability is to talk with foreigners or friends 

who want to do it. So I am very satisfied with what I do in the 

OC class_ [ ... )(disponível em: <http:j jwww.veramenezes.comjnar_ 

tim_na33.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Nessa narrativa, o aprendiz reforça a ideia de que o input com
preensível não é suficiente para a aquisição, quando diz que ouvir 
rádio e outros materiais (provavelmente didáticos) só o ajudou a me

lhorar sua compreensão oral. Ele acredita que a interação, "falar com 
estrangeiros ou amigos", é a melhor forma de melhorar sua habilida
de comunicativa. Vale ressaltar também que, como em outras narra
tivas, esse aprendiz também lamenta ter aprendido apenas gramática 
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e ter tido poucas oportunidades de comunicação no início de sua 
aprendizagem. 

As outras três narrativas fazem parte do corpus brasileiro. 
A narrativa (2) reforça a hipótese de a interação ser a condição 

necessária para a ASL, mas não a única. A aprendiz demonstra que as 

experiências de interação com o pai, falante de inglês, com os falantes 

nativos americanos e ingleses, colegas do pai, e com intercambistas 

contribuíram para sua aprendizagem, mas registra também o papel do 

input obtido com músicas e leituras de livros em inglês. 

(2) [ ... ] Acredito que o convívio com meu pai, que é falante das lín

guas inglesa e francesa, se tornou um grande facilitador para mi

nha aprendizagem, pois sempre que podíamos conversávamos em 

inglês e em algumas ocasiões meu pai trazia americanos e ingleses 

com quem trabalhava para pôr em prática meu inglês. 

Hoje, depois ter aprendido a língua, sempre que posso converso 

com intercambistas, ouço músicas internacionais, leio livros em in

glês (ultimamente estou lendo muito sobre a teoria do ensino da 

língua estrangeira) e também dou aulas de inglês.[ ... ] (disponível em: 

<http:j jwww.veramenezes.com/p109.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

A narrativa (3) indica a importância do input compreensível e mos

tra como o contexto (gestos e expressões faciais) contribuiu para torná

-lo compreensível. Isso reforça a hipótese de que nem sempre a compre

ensão se dá apenas com dados do input linguístico. No entanto, o input 
não era suficiente, pois apesar de entender um pouco do que ouvia, ele 

não conseguia falar, apesar de ter adquirido alguns pronomes e advér

bios e de, aos poucos, ter cdmeçado a produzir frases. Aparentemen

te, essa produção foi gerada pelo input compreensível, mas o processo, 

segundo o narrador, se acelera quando ele consegue interagir e usar 

a estratégia de pedido de esclarecimento ("quando fui capaz de jogar 

perguntas aos nativos e pedir explicações do significado"). 

(3) Tive meu cantata com a língua inglesa com nativos. Os primeiros 

seis meses foram dolorosos e quase sempre frustrantes. Inicial

mente, não era capaz de entender absolutamente nada na língua 

inglesa, mas com o tempo (2 a 3 meses) consegui ler as expressões 

não verbais praticadas principalmente por gestos e expressões 

faciais. A partir destas leituras, iniciei um processo espantoso de 
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associação da linguagem não verbal com a língua inglesa e tive a 
oportunidade de decodificar e juntamente começar a entender a 

língua inglesa. 
A frustração foi restringida consideravelmente, mas não elimina
da. Embora pudesse entender parcialmente o que ouvia, não era 

capaz ainda de reproduzir, de forma que me sentia completamen

te mudo em língua inglesa. 
Após os seis meses, comecei a reproduzir parte do que queria, 

especialmente palavras pequenas como advérbios (here, there ... ), 
pronomes ( /, me, you ... ) e outros mais, pouco tempo depois fui 

associando estes termos a verbos e fui constituindo frases com

pletas, dando início a um processo contínuo e ininterrupto de de

senvolvimento da oralidade da língua inglesa. O processo passou a 

acelerar de forma considerável quando fui capaz de jogar pergun

tas aos nativos e pedir explicações do significado e principalmente 

da aplicação do vocabulário das novas palavras que aprendi a cada 

dia e com isso o meu vocabulário já se expandia de forma conside

rável. Após um ano de cantata direto com a língua inglesa, come

cei a conjugar um pouco, o que gerou uma certa insegurança no 

processo de oralidade, isto passou a ser resolvido depois de 2 anos 

em que continuei em cantata com a língua inglesa e tudo passou 

a ser mais prazeroso até o sexto ano. Após este período, passei a 

me dedicar mais à gramática. Fiquei surpreso com a minha eficácia 

na escrita, mas o cantata com a norma culta da língua inglesa me 

ajudou ainda mais. Tive meu cantata com a língua inglesa com 

nativos (disponível em: <www.veramenezes.comjnar_lu_06.htm>; 

acesso: 12 ago. 2014). 
O narrador da narrativa (4) também critica o ensino escolar feito 

com material não autêntico e com foco exclusivo na gramática. No

vamente, temos um relato de como o contexto ajuda a tornar o input 
mais compreensível quando o narrador diz ter entendido as gírias que 

ouvia com a ajuda do contexto. Esse aprendiz tem convicção de que foi 

a interação com outros skatistas falantes de inglês que deu impulso ao 

processo de aquisição. 
(4) My first contact with English happened in 1987, when I was 11 

years old. lt was an English course in my neighborhood. Actually 

CAPiTULO 6 A HIPOTESE DA INTERAÇÃO 109 

jl 

1.1: ,, 

11 

:!I 

: 



it was just an introductory course, really focused on basic Eng
lish. The classroom activities followed a traditional method, by 

using non authentic materiais, and teacher centered ali the time. 

Then I went to high school, where English classes are simply awful. 

Every year the sarne subjects were taught to us, such as verb to 

be, negative forms, interrogative forms etc. However, the sport 1 

have been practicing from that period so far is full of English words 

and expressions, what made me more interested in English. ln fact 

skateboard has been a 'catapult' to my English learning process. 

lt is common to meet native English speakers in skateboard con

tests, so I had to communicate with them in arder to comment the 

contest, or even about my turn in it, for instance. This first steps 

where then, related to communicative learning process, since real 

use of language was required in arder to communicate. Slangs and 

jargons were used ali the time, and I did not know what exactly 

they meant, but I could get their meaning through the context we 

were in. After that, my interest have increased in many aspects of 

English, such as music, art and sports, what is just the continuity 

of the process that I began with when I was a child (disponível em: 

<http:jjwww.veramenezes.comji001.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

5. Conclusão 

Os aprendizes parecem concordar com Long (1980, 1996) sobre a 
importância da interação para a aquisição. Ninguém ousa negar essa 
importância, afinal, ninguém "'ttprende uma língua sem usá-la em in
terações com outros interlocutores. Contudo, seria a interação a única 
responsável pela aquisição? 

Se um mérito de Krashen com a hipótese do input foi semear a des
confiança, gerando muitos trabalhos para se contraporem a sua hipóte
se, o de Long e, por que não, o de Hatch, foi o de servir de motivação 
para a pesquisa sobre interação nas últimas três décadas. 

Vários trabalhos sobre o papel da interação na ASL têm sido desen
volvidos. Entre eles, cito Pica (1987, 1992, 1994, 2002, 2005, 2008), que 
estudou incansavelmente a interação com base em tarefas comunicati
vas; Hall (2004, 2007, 2009, 2010) e Hall e Verplaetse (2000) em estudos 
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sobre interação na sala de aula. No Brasil, destacam-se as pesquisas 
de Lima (2000), Lima e Fontana (2003), Sturm e Lima (2008), Consolo 
(2000, 2006) e Consolo e Vani (2003), todas elas sobre a interação no 
contexto escolar. 

A interação parece ser uma das premissas básicas da ASL, mas 
outros elementos destacados em outras teorias também precisam ser 

levados em conta. 
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HIPÓTESE DO OUTPUT 
OU DA 

LINGUALIZACÃ01 
, 

S 
wain (1985, 1995, 2005) reconhece a importância do input 
para a ASL e também reconhece a importância da intera
ção na qual há negociação de sentido, mas entende que 
é necessário prestar atenção na relação input-output. Ela 

considera que o input compreensível não é suficiente para a ASL, pois é 
necessário que o aprendiz também produza output compreensível. Para 
Swain (1985: 236), "o papel das trocas interacionais na aquisição de 
segunda língua pode ter tanto a ver com 'output compreensível' como 
com 'input compreensível'". 

O conceito de output nesta hipótese de aquisição está relacionado 
com a língua em ação e não como o produto de uma ação. Swain (2005: 
471) explica: 

Nos anos 1980, a palavra "output" foi usada para indicar resultado, ou 
produto, do mecanismo de aquisição de linguagem. Output era sinónimo 
de "o que o aprendiz/sistema aprendeu". Nas décadas seguintes, no en

tanto, talvez não seja surpresa que a literatura em aquisição de segunda 
língua tenha sido lenta em empregar o conceito de output como parte do 
processo de aprendizagem e não simplesmente como seu produto. 

Swain (2005) investigou as competências gramatical (regras de 

sintaxe e morfologia), discursiva (habilidade de produzir e reconhecer 

1 A teoria foi denominada em inglês como teoria do output e depois passou a ser denomi
nada de languaging, traduzido no Brasil por lingualização. Miccoli (2013) traduz a teoria 
como produção compreensiva. 
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textos coerentes e coesos) e sociolinguística (habilidade de produzir e 
reconhecer linguagem socialmente adequada) de crianças falantes de 
inglês aprendendo francês como segunda língua em programa de imer
são no Canadá. Ela comparou a produção desses aprendizes à dos nati
vos. Esses aprendizes, que raramente tinham a oportunidade de usar a 
língua fora da sala de aula, recebiam input da professora, falante nativa 
de francês, e dos outros aprendizes. 

Para a coleta de dados sobre a competência gramatical, Swain 
utilizou entrevistas estruturadas com 36 perguntas em uma conversa 
com tópicos concretos e familiares; testes gramaticais com 45 questões 
de múltipla escolha; e produções escritas nas quais o aprendiz era 
solicitado a escrever pequenos textos sobre determinadas situações. 
Os resultados indicaram que, apesar de estarem em um contexto de 
imersão, os aprendizes não adquiriram competência gramatical seme
lhante à dos nativos. 

Para avaliar a competência discursiva, a pesquisadora utilizou ta
refas com as quais os aprendizes produziam narrativas, recontando a 
história de um filme; um teste de múltipla escolha com 29 itens medin
do prioritariamente a coerência; e o uso dos mesmos textos para medir 
a competência gramatical. As tarefas com as histórias foram avaliadas 
em termos de 

O estabelecimento da cena; 
O identificação de personagens, locais e objetos; 
O sequenciamento lógico dos eventos; 
O orientação temporal. 
Swain concluiu que os nativos se saíram melhor ao recontar 

oralmente a história, mas na produção escrita não houve diferenças 
relevantes. 

A terceira competência avaliada foi a sociolinguística. Os dados 
foram coletados por meio de três instrumentos: 

O teste no qual os alunos deveriam decidir sobre o uso de registro 
formal ou informal em doze situações apresentadas em slides e 
acompanhadas de áudio cujo propósito era descrevê-las; 

O teste de múltipla escolha com 28 situações para o aluno decidir 
se o enunciado era apropriado ao contexto sociocultural em si
tuações de linguagem oral e escrita; 
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O produção de duas tarefas escritas, uma com registro formal e 
outra com registro informal. 

Houve semelhança entre aprendizes e nativos, mas os aprendizes 
tiveram problema com o uso do "vaus" (forma mais formal no francês). 
A pesquisadora acredita que isso se deveu ao fato de a professora e os 
alunos se tratarem usando o "tu". 

Swain conclui que o input compreensível não é suficiente para a 
aquisição. Afinal, os aprendizes haviam recebido input compreensível 
durante sete anos, mas, apesar disso, não haviam adquirido algumas 
funções da linguagem. Ela acredita que o problema era o fato de ha
ver pouca oportunidade de uso da língua, reforçando a tese de que o 
input não é suficiente. É preciso também haver interação e negociação 
de sentido. Ela sugere que o que estava faltando naquele contexto de 
imersão era o output. 

Segundo Swain (2005: 248): 

Krashen (1981b) sugere que o único papel do output é gerar input compre

ensível. Mas penso que há papéis para o output na aquisição de segunda 
língua independentes do input compreensível. Um estudante do 9° ano 

me contou o que acontece quando ele usa o francês: "Eu entendo tudo 

o que qualquer pessoa me diz, e posso ouvir na minha cabeça como eu 

deveria falar, mas nunca sai daquela forma" (estudante de imersão, co

municação pessoal, novembro de 1980). Em outras palavras, uma função 

do output é fornecer oportunidade para alguém fazer uso significativo de 

seus recursos linguísticos. 

Swain acrescenta que se aprende a falar falando e que o signifi
cado de "negociação de sentido" deve ir além do sentido simples de 
"transmitir uma mensagem", para incluir a ideia de transmitir uma 
mensagem de forma coerente e apropriada. Ela faz um paralelo com a 
fórmula de Krashen do input+ 1. Ou seja, não basta fazer sentido com 
enunciados cheios de desvios gramaticais e inadequações sociolinguís
ticas. É preciso ir além disso, aumentando a precisão e a coerência. 

Swain (2005: 249) atribui mais dois papéis ao output: a oportuni
dade de testar hipóteses, inspirada em Schachter (1984), e a de forçar 
o aprendiz a se mover do processamento semântico ao sintático. Ela 
reivindica que "a produção na língua-alvo pode funcionar como um 
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gatilho que força o aprendiz a prestar atenção nos meios de expressão, 
de modo a transmitir, de forma bem-sucedida, o significado pretendi
do" (p. 249). 

Swain ressignifica o conceito de output, até então entendido como 
auxiliar para a viabilização do input compreensível, e passa a defendê
-lo como parte do processo de aprendizagem. 

Para Swain (1995), a produção na língua-alvo aumenta a fluência e 
a precisão linguística, pois 

O promove a percepção (noticing); 
O oferece oportunidade para testar hipóteses sobre a compreensão 

e sobre a forma linguística, principalmente quando essa produ
ção gera feedback dos interlocutores; 

O promove a reflexão sobre a forma linguística (metalinguagem). 
A autora defende que o output leva a um maior esforço cognitivo 

do que demanda o input e coloca o aprendiz no controle de sua aprendi
zagem. Ao escrever ou falar, os aprendizes estão agindo com a lingua
gem e é na ação comunicativa que percebem o que são ou não capazes 

de fazer com a linguagem. 
A seguir, apresento as três funções do output: função de percepção, 

de testagem de hipótese e função metalinguística. 

1. Função da percepção (noticing) 

Swain (1995: 125-126) explica o conceito da seguinte forma: 

Ao produzir a língua-alvo (vocal ou subvocalmente), os aprendizes po
dem perceber a lacuna entre" o que querem dizer e o que conseguem dizer, 
levando-os a reconhecer o que não sabem, ou sabem apenas parcial
mente. Em outras palavras, sob algumas circunstâncias, a atividade de 
produção na língua-alvo pode instigar os aprendizes de segunda língua 
a reconhecerem conscientemente alguns de seus problemas linguísticos; 
pode trazer à atenção deles algo que precisam descobrir sobre sua 12 

(Swain, 1993). Isso pode engatilhar processos cognitivos que podem ge
rar conhecimento linguístico novo para os aprendizes, ou consolidar co
nhecimento já existente. 

Para defender essa função, Swain (1995) recorre a um famoso es

tudo de Schmidt e Frota (1896), que utiliza dados do próprio Schmidt 

116 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA lÍNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

como aprendiz de português no Brasil. Schmidt e Frota (1896) susten
tam o princípio da percepção de lacuna (notice the gap principie). Esse 
princípio é formulado por Schmidt e Frota (1986: 311) da seguinte for
ma: "Um aprendiz de segunda língua começará a adquirir uma forma 
linguística se e apenas se ela estiver presente no input compreendido e 
se tiver sido percebida de forma consciente". 

Estudos realizados por Swain e Lapkin (1995) com aprendizes de 
cerca de 13 anos aprendendo francês em contexto de imersão também 
comprovaram que mesmo aprendizes jovens conseguem perceber lacu

nas em seu conhecimento linguístico e que o output leva à percepção. 
Swain (2000: 100) esclarece: há vários níveis de percepção, como, 

por exemplo, perceber que algo na 12 é frequente ou saliente; que algo 
é diferente de sua primeira língua; perceber que não consegue se ex
pressar com precisão no momento da produção. E ainda acrescenta: 
nas pesquisas desenvolvidas em conjunto com colegas (Swain e Lap
kin, 1995; Kowal e Swain, 1997), os participantes percebiam que havia 
uma lacuna em seu conhecimento linguístico e tentavam preenchê

-la recorrendo a dicionários e a gramáticas, pedindo ajuda a colegas e 
professores, ou ainda, prestando atenção em input futuro de colegas e 
professores. Swain acrescenta: "Na trilha de van Lier, pode-se levantar 
a hipótese de que os aprendizes procuram soluções para suas dificul
dades linguísticas quando a atividade social na qual estão engajados 
oferece a eles incentivo e instrumentos para essa procura". 

Um exemplo de busca de solução pode ser visto em excerto retira
do da pesquisa de Kowal e Swain (1997) e reproduzido por Swain (2000: 
101), no qual duas aprendizes de francês reescrevem um texto a partir 
do que ouvem no gravador e demonstram dúvida sobre o uso de artigo 

na expressão des nouvelles menaces (novas ameaças), uma reescrita de 
noveaux problemes como na gravação. Segue o excerto com os nomes 

fictícios, segundo os autores. 

1. Rachel: Cherc[chez] nou .. des noveaux menaces. 
(Look up new [as in] new threats.) 

2. Sophie: Good one! 
3. Rachel: Yeah, noveaux, des noveaux, de noveaux. Is it des noveaux or 

de noveaux? 
4. Sophie: Des noveaux or des nouvelles? 
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5. Rachel: Nou[veax]. des nou[veaux], de nou[veaux]. 
6. Sophie: It's menace, un manace, une menace, un menace, menace ay 

ay ay! [exasperated]. 
7. Rachel: Je vai le pauser. 

(I'm going to put it on pause [in the tape-recorder].) 
(They look up 'menace' in the dictionary.) 

S. Sophie: C'est des nouvelles! [triumphantly]. 
9. Rachel: C'est feminine ... des nouvelles menaces (Kowal e Swain, 1997). 

Como podemos ver na reprodução do diálogo entre as alunas, elas 
percebem uma lacuna no conhecimento de ambas quanto ao uso do 
artigo. É interessante como Rachel testa hipóteses, repetindo a expres
são sem o artigo e com duas formas do artigo, e usa metalinguagem ao 
dizer que a palavra é feminina, após consultar o dicionário. 

2. Testagem de hipótese 

Como no exemplo de Sophie e Rachel, evidências de que os apren
dizes testam hipóteses são encontradas nos erros dos aprendizes e nas 
modificações que os alunos fazem quando falam ou escrevem na 12. 
Segundo Swain (1995: 131), "se os aprendizes não estivessem testando 
hipóteses, não seriam esperadas mudanças em seu output após feedba

ck". Pedidos de confirmação e de esclarecimento geram modificações 
semânticas ou morfossintáticas que podem contribuir para a aquisição. 

Swain (1995: 132) conclui: output é "uma forma de testar novas for
mas e estruturas linguísticas"; os aprendizes "podem produzir apenas 
para ver o que funciona e o que não funciona". E acrescenta: "Quando 
se afirma que a função do output é testar hipóteses, pressupõe-se que 
o próprio output é uma hipótese. Isto é, o output representa a melhor 
aposta do aprendiz de como algo deve ser dito ou escrito". 

3. Função metalinguística 

Segundo Swain (1995: 139), a aprendizagem pode acontecer quan
do os aprendizes refletem sobre a linguagem que produzem. Swain 
(2005: 478) explica que essa ideia tem origem na teoria sociocultural da 
mente de Vygotsky. Para Vygotsky (1978), a aprendizagem é mediada 
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por ferr::e~tas, e a linguagem é uma d=~ linguagem serve ~om~-~~ 
veículo de pensamento e como mediadora de experiências. No exemplo ~~~~~~ 
de Sophie e Rachel, descobrir com o auxílio do dicionário que menace I 

1:11 

é uma palavra feminina foi fundamental para que as duas aprendizes 1

1

:!1' 

preenchessem a lacuna em seu conhecimento da língua francesa. I 
,: 

Um bom exemplo de metalinguagem é encontrado nos dados do :1 .. 
estudo de Vidal (2010: 187), quando duas aprendizes brasileiras de in-
glês discutem o uso de tempos verbais. 

PW, Tarefa 1, Alunos 6-7, turnos 040-71 
040 A7: I was afraid of how to use the Past Perfect Continuous. I have 
041 AS: Past Continuous. 
042 A7: I was afraid of only only using the Present Perfect Continuous 
because I have been studying, because I still study there. I have been 
studying English at the university for one year. I didn't know .... 
043 AS: I have the sarne problem; just Past Simple. I started studying 
English when I was, it took me a long time to decide .... when I was se
venteen I wanted 
044 A7: I used Past Simple or Simple Past. 
045 AS: Yeah, we use it more because hum in my case I always put hum 
I started studying English when I was x with a time, with a reference of 
time so .... I couldn't and I was trying to, to, to think of sentences to to 
use hum Present Perfect but I couldn't just in the end. 
046 A7: Yeah. When I started talking about myself [laughter] I only used 
Simple Past. 
047 AS: Yeah, but in some cases I don't know, I still don't know when I 
use hum Present Perfect, when I use Past Simple. I still have some doubts. 
04S A7: Yeah, sometimes I have doubts. 
[ ... ] 

Como teoriza Vidal (2010: 183), a partir de uma dificuldade lin
guística e da busca da solução do problema (por meio de metalingua
gem com o outro ou consigo mesmo), o aprendiz "pode ser levado a uma 
consciência das formas e regras e das relações entre elas fazendo com 
que ele possa chegar a um entendimento das relações entre significado, 
forma e função de uma maneira altamente contextualizada". 

Concordo com Vidal (2010: 2001): a reflexão sobre o uso da língua 
pode trazer benefícios aos aprendizes, seja ela feita na língua materna 
ou estrangeira. 
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4. O diálogo como base da aprendizagem 

Swain (2000: 97) tem como pressuposto o seguinte: 

( ... ] é o diálogo que constrói o conhecimento linguístico. É o que permite 
que o desempenho supere a competência. É onde o uso da língua e a apren
dizagem da língua ocorrem simultaneamente. É o uso da língua mediando 
a aprendizagem da língua. É atividade cognitiva e é atividade social. 

Esse mesmo pressuposto está implícito nos estudos de Long (1980, 
1983, 1983a) e de Pica (1994), citados por Swain (2000: 98). Long de
fendeu em seus estudos que uma das formas de tornar o input com
preensível é pela "modificação da interação", e Pica denominou essa 
modificação e reestruturação da interação de 'negociação'. Na nego
ciação, "aprendizes e interlocutores levantam hipóteses, percebem, ou 
experienciam dificuldades na compreensão". 

Swain (2000: 103) recorre a Stetsenko e Arievitch (1997) ao afir
mar: "Os processos psicológicos emergem primeiro no comportamento 
coletivo, na cooperação com outras pessoas, e apenas subsequentemen
te são internalizados como 'posse' individual". Ela acrescenta: "Esse 
processo é mediado por ferramentas semióticas" e "a linguagem é uma 
das mais importantes ferramentas semióticas". Swain novamente recor
re ao exemplo de Sophie e Rachel para dizer que aquele diálogo sugere 
que "o comportamento coletivo das duas pode ter sido transformado 
em recursos mentais individuais" e que "a construção do conhecimento 
foi mediado pela linguagem". 

Para Swain (2000: 111), o diálogo dá oportunidade aos aprendizes 
de usar a língua e de refletir sobre ela. Swain (2000: 113) conclui: "O 
diálogo colaborativo é solucionador de problema e, consequentemente, 
construtor de conhecimento". 

5. A metáfora do output 

Swain (2000: 99) concorda com as críticas feitas por Van Lier (2000) 
e Kramsch (1995) à metáfora do output. Segundo ela, para aqueles pes
quisadores o conceito de output "limita nossa compreensão da apren
dizagem de segunda língua a uma perspectiva de processamento de 

informação, em vez de nos permitir ampliar a perspectiva para uma 
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posição segundo a qual toda a atividade social faz parte do ambiente de 
aprendizagem". Ela promete alterar seu "uso da terminologia de forma 
a sinalizar um escopo mais amplo de output como uma atividade comu
nicativa e para compreendê-lo também como uma atividade cognitiva". 
No entanto, como não consegue uma nova metáfora, avisa que vai subs
tituir a palavra output por "rótulos como 'fala', 'escrita', 'enunciado', 'ver
balização' e 'diálogo colaborativo'" (Swain, 2000: 103). E acrescente: essa 
é uma solução provisória, até que surja uma terminologia apropriada. 

A metáfora do output, segundo as críticas abonadas por Swain 

(2000, 2006) implica a metáfora condutora de Reddy (1979) de 'output', 

uma palavra que remete à ideia de um condutor de significado úni

co, ou seja, de um produto e não de um processo, ou, nas palavras 
de Swain (2006: 95), à ideia de linguagem como uma atividade. Ela 
considera simplista pensar na linguagem apenas como condutora de 

significado e defende que ela seja entendida também como agente na 
produção de sentido, uma ferramenta cognitiva. 

Swain (2006: 96) explica ter usado em seus trabalhos 'verbalização' 
em vez de output, mas também não o considerava um bom termo, pois 
era interpretado apenas como fala em vez de fala e escrita. Finalmente, 
emergiu a palavra lingualização (languaging), definida por Swain como 

"um processo sem fim e dinâmico de uso da língua para produção de 
sentido". A pesquisadora acrescenta que "lingualização refere-se ao pro

cesso de produção de sentido e de criação de conhecimento e de expe
riência através da linguagem" (p. 98) e implica qualquer uso da língua, 

na forma oral ou escrita, e até a fala com si mesmo (private speech). 

Como observa Vidal (2010: 180), com o uso do termo "lingualiza

ção", Swain mostra a evolução do conceito. É "uma reinterpretação de 
sua hipótese inicial, agora no âmbito da teoria sociocultural da apren
dizagem de Vygotsky (1978) em vez de dentro de um paradigma do 
processamento da informação". 

6. A crítica ao modelo 

Krashen (1998: 175) critica o modelo de Swain, mesmo compre
endendo o fato de ela não ter afirmado que toda a aquisição sempre 
decorre de output compreensível e sim que "algumas vezes", sob certas 
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condições, ele facilita a aquisição. Segundo Krashen, os dados demons
tram: o modelo não dá suporte nem para uma hipótese fraca. 

Krashen fica incomodado ao constatar que, nos dados, o output 
compreensível é raro e afirma: "Mesmo quando os aprendizes falam, 
eles, frequentemente, não fazem o tipo de ajuste que a hipótese do out
put compreensível alega ser útil para a aquisição de novas formas" (p. 
175). Ele cita vários trabalhos, incluindo Swain e Lapkin (1995), para de
monstrar a baixa frequência de reconhecimento de problemas linguís
ticos durante a produção na segunda língua. Krashen (1998: 177) acres
centa que Swain e Lapkin "observam que não houve evidência de que 
qualquer um dos episódios descritos por eles leve a melhoria". Krashen 
continua insistindo que é possível haver aquisição sem produção e acha 
que insistir para os alunos falarem causa desconforto e gera ansiedade. 

Considero a posição de Krashen muito radical, mas não descarto 
nem a hipótese do input compreensível, nem a do output compreensível. 
O processo de aquisição não é linear e, mesmo que um aprendiz - em 
colaboração com outro ou com ajuda de artefatos culturais como os 
dicionários e gramáticas - consiga melhorar o próprio desempenho 
em determinado momento, não podemos afirmar com segurança que 
tenha havido aquisição e que o problema não tornará a aparecer. Con
cordo com Lima (2002: 32): 

Embora os estudos na área não tenham conclusões definitivas sobre o 
quanto e como a negociação da forma contribui para a aprendizagem da 
12/LE, sua importância teórica e pedagógica é indiscutível. No entanto, 
não podemos perder de vista que possibilitar a negociação da forma na 
sala de aula implica que os; aprendizes tenham um nível de proficiência 
adequado para que possam perceber a correção e reparar seus erros. 

Outra questão sobre a qual precisamos refletir é o papel da intera
ção colaborativa. Atualmente, com o forte foco na colaboração, acaba
-se ignorando também ser possível aprender sozinho. As aprendizes, no 
exemplo de Sophie e Rachel, poderiam ter chegado à mesma solução 
do problema se tivessem trabalhado individualmente com a ajuda do 
dicionário durante uma produção escrita. 

Mas como os aprendizes veem a o papel da lingualização? Apre
sento o ponto de vista de aprendizes na próxima seção, com exemplos 
retirados do corpus do projeto AMFALE. 
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7. Evidências em narrativas de aprendizagem 

O primeiro excerto faz parte da narrativa de uma aluna do curso 
de Letras, e ela relata como foi sua experiência em um período em que 
morou nos Estados Unidos para ajudar uma tia a cuidar de uma criança 
recém-nascida. Diz ela: 

(1) [ ... ] Before this experience I had studied a little English in a private 
course nearby my house, apparently not enough to handle the si
tuation. I went with an open mind for learning the language well, 
and this was certainly my main purpose. And because I was really 
taking it too seriously I got in many troubles trying to communicate 
with everybody around ... One day at school, for instance, this boy 
carne dose to me and said "What's up?" and I looked up right the 
way! Despite that, comprehending was not the worst, especially 
because some people make their speech much easier to make sure 
you understand. Expressing was much more difficult, first everybo
dy laughed at my childish talking, many times I would h ave to repe
at myself a few times before they understood, other times I would 
change structure, the vocabulary, and even mime to make myself 
clear. Later on, I got involved with an American and he really helped 
me in learning much more of the language (disponível em: <http:j/ 
www.veramenezes.comjmultiS.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

A situação relatada é de contexto natural, no qual a aluna preci
sava se expressar oralmente. Apesar dos constrangimentos, é possível 
ver que ela percebe os problemas de sintaxe e vocabulário ao não ser 
entendida e negocia sentido, repetindo e fazendo mudanças na estrutu
ra e no vocabulário, além de fazer uso de estratégias discursivas como 

a mímica. A importância da colaboração também é registrada quando 
fala do namorado americano que a ajudou a aprender mais. 

A colaboração também aparece no depoimento de um chileno, 

com 33 anos na época da entrevista. Ao ser perguntado se estudava 
gramática ou se usava dicionário, ele respondeu: 

(2) Não, agora não. Eu tenho amigos aqui em Belo Horizonte, então 
eu vou falando e eles vão corrigindo, e o que eu não entendo, vou 

perguntando (disponível em: <http:jjwww.veramenezes.com/ 
amfalejnar_audi_por_est28.html>; acesso: 12 ago. 2014). 
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O papel da percepção (noticingj fica claro na fala de uma argentina 
de 35 anos, aprendiz de português. 

(3) Mas eu acho que a gente aprende mesmo saindo na rua, indo no 
supermercado, falando errado, escutando, prestando atenção 
(disponível em: <http:j jwww.veramenezes.comjaudiop24.htm>; 
acesso: 12 ago. 2014). 

O mesmo acontece no relato de uma professora de 45 anos na 
época em que escreveu a narrativa. Leia o trecho em que relata sua 
experiência na infância: 

(4) [ ... ] Apenas quando cheguei à s• série, concretizei meu sonho de 
estudar sistematicamente a língua inglesa. O livro era do método 
Yázigi e vinha com um disco para incentivar a prática oral. Foi meu 
presente de aniversário! Minha primeira professora era fluente 

na língua e ensinava também em um curso de línguas da cidade. 
Embora eu só tivesse acesso, até então, a músicas em inglês, ten
tava cantá-las, prestando atenção à pronúncia, apesar de não ter a 

mínima ideia de como a língua funcionava (disponível em: <www. 
veramenezes.comjp.149.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Ao contrário dos exemplos encontrados nas pesquisas de Swain, 
que mostram a percepção dos aprendizes de problemas lexicais e sin

táticos, a narradora aqui fala sobre a observação da pronúncia. Não 
há, no caso, interação direta com uma pessoa, mas uma "interação" 

mediada por um artefato cultural. Não é uma mera exposição ao input, 

pois ao cantar a aprendiz tenta produzir a segunda língua com uma 
pronúncia acurada. 

Finalmente, um texano"de 24 anos, aprendiz de português no Bra
sil, reforça o papel da lingualização ao dizer que precisa falar para 

aprender. 

(5) [ ... ]A melhor coisa que tem para estudar português é ficar em um 

boteco e falar com as pessoas porque eu acho que eu não apren
do muito rápido com o livro, com a televisão. A televisão é boa, é 

um bom exercício, mas não é uma conversa. Eu só ouço a língua, 
mas não falo. Eu acho que a fala é importante para me expressar. 

Porque quando eu falo uma palavra eu vou lembrar essa palavra 
depois, mas se eu não falar, eu não vou lembrar. Eu posso escu

tar essa palavra muitas vezes, mas se eu não falar essa palavra eu 

124 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LINGUA VERA LUCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

não vou lembrar. Isso acontece muito comigo. Agora eu faço mais 
isso. [ ... ] (texto e áudio disponíveis em: <http:j jwww.veramenezes. 
comjaudiop10.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Esse aprendiz também reconhece o papel do input compreensível, 
no caso a televisão, mas enfatiza ser ele suficiente. 

8. Conclusão 

As narrativas desses cinco aprendizes demonstram a importância 

da lingualização para o processo de aquisição, apesar de nenhum deles 
descartar a importância do input. A música, por exemplo, é presença 
quase unânime nos relatos de aprendizagem de línguas adicionais. 

Input compreensível e lingualização, entendida como percepção 
(noticing), negociação de sentidos ou testagem de hipóteses, e reflexão 

sobre a língua são fundamentais para que a aquisição aconteça. Essa 
questão merece aprofundamento da pesquisa. 

Alguns trabalhos sobre lingualização têm sido desenvolvidos no 
Brasil. Dentre eles, destacam-se os trabalhos do grupo de pesquisa 
"ALESA: A Instrução-focada-na-forma e a lingualização como forma 

de aprendizagem de inglês como língua estrangeira em contexto brasi
leiro", registrado no CNPq e coordenado por Rejane Teixeira Vidal da 

Universidade Federal Fluminense e por Marília dos Santos Lima da 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Ambas têm publicado sobre o 

tema e orientado pesquisas de alunos. 
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TEORIA 
SOCIOCULTURAL 

A
tearia socioculturaP tem origem nos estudos sobre o 
desenvolvimento da linguagem conduzidos pelo psicó
logo russo Lev Vygotsky e por seus colegas e seguidores 
como Leontiev, Wertsch, Luria e Bruner, dentre outros. 

Embora Vygotsky não usasse o termo "sociocultural", não tivesse pes
quisado aquisição de segunda língua2

, nem trabalhado com adultos, os 
pressupostos de sua teoria sobre o desenvolvimento humano têm in
fluenciado os estudos sobre aquisição e tem Lantolf (1994, 2000, 2002, 
2010), Frawley e Lantolf (1985), Lantolf e Appel (1994), Lantolf e Thorne 
(2007), Lantolf e Beckett (2009) como seu maiores expoentes. Segundo 
Lantolf e Beckett (2009: 459), Vygotsky nomeava sua teoria de 'psico
logia cultural' ou 'psicologia histórico-cultural' e a cunhagem do termo 
'sociocultural', de acordo com os mesmos autores, é atribuída a Werts
ch (1985). Lantolf e Beckett (2009: 459) afirmam que a denominação 

1 Lantoff e Thorne, em nota ao capítulo sobre teoria sociocultural, em VanPatten e 
Williams (2007: 201), registram que essa teoria vem sendo chamada por alguns pesquisa
dores de teoria da atividade histórico-cultural, ou CHAT para o original em inglês: Cultu

ral Historical Activity Theory. 
2 Temos as únicas referências a língua estrangeira encontradas em Vygostsky (1962) quan
do ele compara a aprendizagem de outra língua à aprendizagem de conceitos científicos, 
considerando ambas processos conscientes. Ele entende aprendizagem de língua como 
aprendizagem de formas gramaticais, como sistema, e aposta na consciência das operações 
linguísticas e dos sons no caso de língua estrangeira em oposição à inconsciência no caso 
de língua materna. Ele acredita também que o sucesso na aprendizagem de uma língua 
adicional depende da maturidade na língua materna. São afirmações bastante controver
sas, que não tiveram nenhuma repercussão nos estudos sobre aquisição de segunda língua. 
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sociocultural captura a ideia de que "o funcionamento mental humano 
resulta da participação em e da apropriação de formas de mediação 
cultural integradas em atividades sociais". 

O primeiro artigo a propor a utilização dos conceitos vygotskianos 
na pesquisa sobre segunda língua é o de Frawley e Lantolf (1985), no 
qual os autores tratam de explicar o fenômeno do discurso na segun
da língua à luz de conceitos de Vygostsky. Muitos outros estudos se 
seguiram, e uma obra obrigatória na área de linguística aplicada é a 
coletânea organizada por Lantolf (2000a). Além de fazer uma introdu

ção à teoria (Lantolf, 2000b), a coletânea reúne outros dez trabalhos de 
colaboradores que "exploram, de forma variada, implicações da teoria 
sociocultural da mente para a aprendizagem e o ensino de segunda 
língua" (Lantolf, 2000b: 1). 

A teoria sociocultural, segundo Ratner (2002), citado por Lantolf 
e Thorne (2007: 201), defende que "o funcionamento da mente huma

na é um processo fundamentalmente mediado, organizado por arte
fatos culturais, atividades e conceitos". Lantolf e Thorne (2007: 201) 

acrescentam: "Nessa perspectiva, entende-se que os humanos utilizem 
artefatos culturais já existentes e criem novos que permitam regular3 

suas atividades biológicas e comportamentais". Esses artefatos podem 
ser tanto ferramentas físicas (martelo, faca, celular, livro etc.) como 
simbólicas (sistema numérico, código Morse, a própria linguagem hu
mana etc.). 

As principais teses de Vygotsky são: 

O não se pode separar o desenvolvimento da linguagem do contex-
to histórico e social; '"' 

O os humanos "pensam através da criação e do uso de ferramentas 
mediadoras" (Swain, Kinnear e Steinman, 2011: 2); 

O a linguagem tem papel importante no desenvolvimento mental, 
sendo ela a principal ferramenta de mediação. 

Neste capítulo, discutiremos alguns dos conceitos da teoria cul

tural apropriados ou repensados por pesquisadores em aquisição de 
segunda língua. São eles: mediação; zona próxima ao desenvolvimento; 
andaime; fala privada e fala interior. 

3 O termo regular é usado no sentido de mediar. 
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1. Mediação 

Vygotsky (1978) defende que a aprendizagem é mediada e que a 
interação com outras pessoas e com artefatos culturais influenciam e 
geram mudanças na forma como as crianças agem e se comportam. Lan
tolf (1994: 418) considera fundamental esse insight teórico de Vygotsky, 
segundo o qual "as formas superiores de atividade mental humana são 
sempre e em todo lugar mediadas por meios simbólicos". 

Para Vygotsky (1978: 54), a função característica tanto dos signos 
quanto das ferramentas é a mediação. Lantolf (2011: 25) define media
ção como "a criação e o uso de meios auxiliares artificiais para agir 
- física, social e mentalmente". Esses artefatos incluem não apenas os 
objetos fabricados pelo homem, como também a linguagem e os sím

bolos em geral. 
Vygotsky (1978: 55) explica: 

A função da ferramenta é servir de condutora da influência humana 

sobre o objeto da atividade; ela é orientada externamente e deve gerar 

mudanças nos objetos. É um meio pelo qual a atividade humana externa 

tem por objetivo o controle e o triunfo sobre a natureza. O signo, por 

outro lado, não altera em nada o objeto de uma operação psicológica. É 

um meio de atividade interna com o objetivo de autocontrole. O signo é 

orientado internamente. 

Para Lantolf (2000a: 1), "o conceito mais fundamental da teoria so

ciocultural é que a mente humana é mediada" e "que os homens não 
agem diretamente no mundo físico, mas, em vez disso, contam com fer
ramentas nas atividades de trabalho, o que nos permite mudar o mundo 
[ ... ]".Ortega (2009: 219) ressalta: "Como todas as ferramentas, a língua é 
usada para criar pensamento, mas ela também transforma o pensamen
to e é fonte de aprendizagem". Lantolf (1994: 418 e 2000b: 13) menciona 
exemplos de ferramentas simbólicas, como os recursos mnemónicos, as 

metáforas, a escrita e a poesia. A respeito da poesia, vale lembrar a tese 
defendida por Gleick (2011) de que ela, com sua métrica, funcionava, 
na antiguidade, como ferramenta mnemónica, uma "cápsula do tempo" 

para que o homem pudesse transmitir informação através das gerações. 
Swain, Kinnear e Steinman (2011) alertam: os artefatos não são 

meios de mediação em si mesmos. "Eles têm potencial para se tornarem 
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mediadores, mas até que sejam usados para tal, eles oferecem apenas 
propiciamentos4 e restrições a um indivíduo" (p. 2). Segundo van 
Lier (2000: 252), "se a aprendiz de língua é ativa e engajada, ela perce
berá os propiciamentos linguísticos e os usará em ações linguísticas". 
Van Lier (2000: 253) acrescenta: 

Em termos de aprendizagem de língua, o ambiente está cheio de lingua
gem que oferece oportunidades para aprendizagem à aprendiz partici
pativa e ativa. O mundo linguístico ao qual a aprendiz tem acesso, e no 
qual ela se torna ativamente engajada, é 'cheio de demandas e exigências, 
oportunidades e limitações, rejeições e convites, capacitações e limita
ções- em suma, de propiciamentos' (Shotter e Newson, 1982: 34). 

A visão ecológica, proposta por van Lier, desvia o foco do input 

para a ideia de propiciamento, enfatizando a importância da interação 
ativa do aprendiz com seu ambiente e com seus pares. Como ele mes
mo afirma, essa visão "não nega os processos cognitivos, mas conecta 
esses processos com os processos sociais" (p. 258). 

Segundo Lantolf e Appel (1994a: 3), a consciência para Vygotsky 
não é apenas a percepção de suas habilidades cognitivas. A consciência 
é um mecanismo autorregulador que os humanos usam na resolução de 
problemas, o que hoje é mais comumente chamado de metacognição, e 
que "incorpora funções como as de planejamento, atenção voluntária, 
memória lógica, solução de problema, e avaliação". 

Como sintetiza Lantolf (2006: 70), "Vygotsky propôs que, nos hu
manos, fatores biológicos e culturais formam um sistema mental diale
ticamente organizado no qual a biologia fornece as funções necessárias 
e a cultura capacita os humanos a regular essas funções". De fato, o 
homem é capaz de regular suas ações e controlar seus instintos devido 
a sua capacidade de pensar, raciocinar, fazer escolhas e planejar. 

2. Zona próxima ao desenvolvimento e andaime 

Um dos conceitos mais citados de Vygotsky é o de zone of proximal 

development (ZPD), tradicionalmente traduzido por zona de desenvol
vimento proximal (ZDP). Opto por uma tradução menos mencionada 

4 Minha tradução para a(fordances. 
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- zona próxima ao desenvolvimento -, por acreditar que ela oferece 
uma ideia mais clara do conceito. Além de manter o acrônimo original 
(ZDP), essa tradução torna o conceito mais transparente, pois indica 

que é algo próximo ao desenvolvimento esperado. 
Vygotsky (1978: 86) explica: ZPD se refere a funções ainda não 

maduras, em estado embrionário, e define o conceito como: 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado pela so
lução de problema de forma individual e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado pela solução de problema sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com colegas mais capazes. 

Para Vygotsky (1978: 85), "o que as crianças podem fazer com o 

auxílio de outras pessoas poderia ser um melhor indicativo de seu de

senvolvimento mental do que aquilo que elas podem fazer sozinhas" e 

conclui: 

Assim, a zona próxima ao desenvolvimento nos permite delinear o fu
turo imediato da criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, 
identificando não apenas o que já foi alcançado, mas também o que está 
em processo de amadurecimento (Vygotsky, 1978: 87). 

Lantolf (2002: 105) lembra: a ZPD "é o lugar onde o futuro desen

volvimento é negociado pelo especialista e o aprendiz e onde assistên

cia é oferecida, apropriada, recusada e retirada". E acrescenta: o apren

diz pode ser mediado pelo especialista, pelos pares e por automediação. 

Quanto à mediação do especialista, Lantolf (2002: 105) explica: 

O desenvolvimento de segunda língua ocorre em uma sequência de está
gios nos quais a mediação necessita ser bastante explícita até o ponto em 
que apenas a assistência implícita, incluindo a mera presença do especia
lista, seja suficiente para o aprendiz utilizar a língua de forma adequada. 

Segundo Johnson (2004: 136), as pesquisas indicam que "a assis

tência, para ser efetiva, precisa ser (1) graduada e (2) contingente". Ou 

seja, não deve ser excessiva e deve ser retirada tão logo o aprendiz con

siga tomar o controle da tarefa, ou seja, se autorregular. 
A partir dos estudos de Vygotsky, Wood, Bruner e Ross (1976) 

criaram a metáfora do andaime (scaffolding), que aparece, pela primeira 
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vez, em um artigo no qual discutem o processo de tutoria. Os autores 
definem tutoria como "o meio pelo qual um adulto ou 'especialista' 
ajuda alguém menos adulto ou menos especialista" (p. 89), e andaime 
como "o processo que habilita uma criança ou um aprendiz a resolver 
um problema, executar uma tarefa ou alcançar um objetivo que es
taria além de seus esforços se não houvesse uma assistência" (p. 90). 
Na reelaboração de Donato (1994: 4), em Mitchell e Myles (2004: 197), 
"um desempenho andaimado é dialogicamente constituído por um me
canismo interpsicológico que promove no aprendiz a interiorização do 

conhecimento coconstruído na atividade compartilhada". 

A partir da observação de adultos mediando crianças em tarefas 
de montagem de uma pirâmide com blocos de madeira, Wood, Bruner 
e Ross (1976: 98) encontraram seis tipos de funções de andaime que 

também podem ser observadas em contexto de aprendizagem de lín
gua adicional. 

O recrutamento; 

O simplificação da tarefa; 

O manutenção do aprendiz focado na tarefa; 

O demonstração dos aspectos relevantes da tarefa; 
O controle de frustração; 
O demonstração. 

Em outras palavras, o mediador desperta o interesse do apren
diz em executar a tarefa; reduz a complexidade ou tamanho da tarefa, 
auxiliando em etapas que estão além do nível do aprendiz; encoraja o 

aprendiz a atingir os objetivos, fazendo com que valha a pena prosse
guir com a tarefa; aponta aspectos mais importantes e relevantes da 
tarefa; tenta reduzir as frustações e auxilia na proteção da face quando 

erros são cometidos; e demonstra ou modela soluções para a tarefa, 
permitindo ao aprendiz imitá-la. 

Do corpus do projeto AMFALE, retiro um exemplo de mediação 
pelo especialista (a professora). Diz o narrador: 

(1) Ouvíamos o texto na fita inicialmente, prestando atenção no vo

cabulário novo e no já conhecido, sem acompanhar no livro; de
pois dizíamos à professora o que tínhamos ouvido e com sua aju

da tentávamos entendê-lo (às vezes na língua materna e às vezes 
na língua inglesa). Então, já com o livro aberto, acompanhávamos 
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mais uma vez o texto. Em seguida, fazíamos a leitura em inglês e a 
tradução; dúvidas que ocorriam eram explicadas pela professora 
(nos livros iniciais, em português, e nos livros mais avançados, em 
inglês). Na próxima etapa, trabalhávamos em duplas ou pequenos 
grupos com perguntas a respeito do texto (disponível em: <www. 

veramenezes.comjnarSP07.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 
É possível perceber as estratégias de andaime usadas pela profes

sora, tais como recrutamento ao propor a tarefa com foco no vocabu
lário já conhecido; demonstração dos aspectos relevantes por meio de 
explicações com mudança de código (ora português, ora inglês), o que, 
provavelmente, contribuía para a simplificação da tarefa e controle da 

frustração. 
Na mediação por pares, um bom exemplo pode ser encontrado 

no estudo de Donato (1994), onde ele demonstra "como os alunos co
constroem a experiência de aprendizagem de línguas no contexto de 
sala de aula" (p. 39) por meio de atividades colaborativas. Os dados 
desse estudo mostram como um aluno ajuda no desempenho do outro. 
Segundo Donato (1994: 41), o trabalho colaborativo "fornece oportuni
dade para ajuda andaimada semelhante à fornecida nas relações entre 
especialistas e aprendizes". Donato (1994: 46), explica: na construção 
de um andaime coletivo, "os falantes são, ao mesmo tempo, aprendi
zes individuais e especialistas coletivamente, fontes de nova orientação 
um para o outro, e guias durante a resolução de problema linguístico 
complexo". E conclui: os alunos se beneficiam do andaime coletivo no 
desenvolvimento da habilidade oral na segunda língua. Isso é reforçado 
por Ohta (2000: 52): "As pesquisas sobre andaime na aprendizagem de 
língua demonstram como os aprendizes trabalhando juntos, ao forne
cerem assistência uns aos outros, alcançam um nível maior em seu de
sempenho". Conclusão semelhante é alcançada por Figueiredo (2001), 
no Brasil, em sua pesquisa de doutorado sobre a correção em pares de 

produções escritas em inglês: 

Pudemos perceber, através dos dados desta pesquisa, que todos os parti
cipantes, de alguma forma, beneficiaram-se das atividades de correção. 
Os menos proficientes puderam melhorar seus textos por meio da revisão 
e encontrar algum aspecto forte no seu conhecimento que pudesse resga
tar-lhes a autoestima e a motivação, principalmente quando percebiam 
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que podiam ajudar um colega que eles consideravam mais proficiente 
na língua. Os mais proficientes também puderam beneficiar-se da ativi
dade, na medida em que foram expostos a outros estilos de escrita. Eles 
puderam, também, reforçar sua autoconfiança perante a confirmação de 
que o que haviam escrito estava correto (p. 217). 

No banco de narrativas do projeto AMFALE, há vários exemplos 
de mediação por outro colega: 

(2) A minha professora achava que eu sabia tanto que até me pe

dia para ajudar os colegas com mais dificuldades (disponível em: 

<www.veramenezes.comjamfalejnar_ruberval_15.html>; acesso: 

12 ago. 2014). 

(3) But if I make some stories, I can remember them easily. Now, I 

want to pronounce better. I always try to imitate the good pronun

ciation of natives or classmates (disponível em: <www.veramene

zes.comjnar_tim_na26.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

(4) Some classmates spoke English well, too. I was given a good stimu

lus by them and I wanted to approach them even if justa little. I 

went there til I the end of JHS (disponível em: <www.veramenezes. 

comjnar_tim_na31.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

No primeiro excerto, a professora incentiva que um aluno mais 
experiente ajude seus colegas; no segundo, o colega serve de mediação 
por imitação; e, no terceiro, o narrador se sente estimulado pelos pares 
mais competentes. 

A maioria das pesquisas aqui relatadas e também as descritas por 
Donato (2000) mostram a mediação por especialistas ou pares em sala 
de aula e os recursos semióticos mediadores se resumem, geralmente, 
àqueles apropriados para a sala de aula e listados por Donato (2000: 
45): "Materiais impressos, o ambiente físico, gestos, e mais importante, 
o discurso da sala de aula". 

Outra forma de mediação, a dos artefatos culturais (cinema, músi
ca, revistas etc.), não aparece nesses estudos, mas inúmeros exemplos 
desse tipo de mediação são encontrados na pesquisa com histórias de 
aprendizagem de línguas. Um exemplo da mediação pelo cinema pode 
ser encontrado em Murray (2008: 134), na história de um aprendiz ja
ponês e seu amor pelos filmes americanos, o que resultou em melhoria 
em sua aprendizagem de inglês. 
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O artefato mais citado é a música. Kalaja (2004),. por exemplo, mos
tra como Fred Mercury e seus colegas da banda Queen contribuíram 
para a aprendizagem de pronúncia de um aprendiz de inglês. Minha 
própria pesquisa (Paiva, 2010, 2011, 2011a; Men~zes, 2011) está ~epleta 
de exemplos desse tipo. Em Paiva (2010), anahso uma narrativa ~a 
qual 0 autor declara: "[ ... ]com o avanço de meus estudos, e~ comecei a 
praticar meu inglês através de músicas, foi quando come~ei a a~render 
a tocar violão e isso me ajudou muito no meu desenvolvimento . E em 
Menezes (2011), trago a fala de uma aprendiz que declara: "Costumo 
brincar que o Paul McCartney foi meu primeiro professor de inglês!=)". 

Há também exemplos de mediação por material didático e dicioná
rios como registro no seguinte excerto do projeto AMFALE: 

(5) Outra coisa que me ajuda muito a aprender a língua é o uso de di

cionários, gramáticas e qualquer livro de referência- muitas vezes 

fico horas debulhando ... (disponível em: <www.veramenezes.com/ 

p094.htm>; acesso: 12 ago. 2014). . 
Nesses casos, o aprendiz age sozinho, mediado pelo matenal e, 

provavelmente, pela fala privada ou interior, tema da próxima seção. 

3. Fala privada 

O terceiro tipo de mediação, a automediação, se manifesta, 
segundo Lantolf (2002: 108), na fala privada ou autodirecionada em 
enunciados elípticos quando o aprendiz se interroga e conversa con
sigo mesmo. Ele cita alguns exemplos como: "What?"; "Wait"; "No"; "I 
can't"; "Done"). A fala privada é utilizada no planejamento e controle 
das tarefas, na repetição silenciosa de enunciados e vocábulos e pode 

ser acompanhada por gestos. 
A fala privada, ou fala egocêntrica, com o amadurecimento das 

habilidades mentais, se transforma em fala interior. Vygostky (1962: 

149) explica: 

Fala interior não é o aspecto interior da fala exterior - é uma função em 
si mesma. Ainda continua sendo uma fala, isto é, pensamento conectado 
por palavras. Mas, enquanto na fala exterior o pensamento é in~orpora
do em palavras, na fala interior, as palavras morrem para dar ongem ao 
pensamento. A fala interior é, em grande parte, pensamento na forma de 
significado puro. É algo instável, oscilante e dinâmico [ ... ]. 
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A partir dos estudos de Piaget sobre a fala egocêntrica em crian
ças5, Vygotsky (1962) inovou ao incluir nos experimentos, no mesmo 
tipo de pesquisa feita por Piaget, uma série de dificuldades e frustra
ções na execução de tarefas. Ele percebeu que as crianças, ao enfren
tarem problemas, quase dobraram seu tempo de fala egocêntrica na 
tentativa de remediar a situação. Um exemplo é quando a criança se 
depara com o lápis quebrado e diz "está quebrado" e pega um lápis de 
cor para terminar o trabalho. 

Nas crianças mais velhas, ele observou que elas examinavam a 
situação em silêncio antes de acharem a solução, mas se questionadas 
davam respostas semelhantes às das crianças menores, indicando se
melhança nas operações mentais. Assim, ao contrário de Piaget, que 
acreditava que a fala egocêntrica se extinguiria com o desenvolvimen
to da criança, Vygotsky defende que, na verdade, ela se interioriza, 
se transforma em uma reflexão silenciosa, na fase escolar. Essa fala 
interior (inner speech) da criança ou do adulto tem a função de "orien
tação mental, compreensão consciente; e superação de dificuldades" 
(Vygotsky, 1962: 133). 

Johnson (2004: 116) constata que a visão de Vygotsky sobre apren
dizagem e desenvolvimento contraria a de Piaget, que acreditava em 
uma "programação cognitiva". Ela considera revolucionário o postula
do de Vygotsky: "Fatores sociais podem se sobrepor aos naturais ou 
biológicos no desenvolvimento da consciência mental superior". Para 
Vygotsky, o desenvolvimento infantil é afetado pela comunidade e o 
pensamento é basicamente uma fala interior. 

Muitos exemplos de fala interior são registrados nas narrativas de 
aprendizagem do projeto AMFALE: 

(6) Comprei um livro na ilusão de que entenderia algo ... nem cheguei 
a abrir direito parei no onwards "que palavra louca" - pensei -, 
"nem tem no dicionário!" (disponível em: <www.veramenezes. 
comji_fran_001.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

(7) My first English classes were when I was adolescent in school. I re
member trying to understand the oddity of the apostrophe. How 
could a "little coma" above the end of a word mean possession? 

5 Segundo Vygotsky (1962: 17), os estudos de Piaget indicam que de 40 a 47% da fala de 
crianças de 7 anos é egocêntrica, ou seja, as crianças falam para si mesmas. 
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At that time, 1 thought the construction "of the" much simpler and 
more important than that faint and "imperceptible comma" (dis
ponível em: <http:jjwww.veramenezes.comj4nar-cliteracy.htm>; 

acesso: 12 ago. 2014). 
(8) 1 thought to myself in English when I was walking, eating, studying, 

bathing; as much as possible. I was happy to hear myself talk in 
English ali of a sudden when ... (disponível em: <www.veramenezes. 
comjnar_tim_aw5.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

(9) Then in my mind in thought: well NO means não. I recalled that I 

had seen many caps from nick with the word JUST, and for some 
reason I understood the word ... (disponível em: <www.veramene

zes.comjmulti10.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 
Eu mesma me lembro de minhas primeiras aulas de alemão em 

que a professora dizia a todo momento "ausgezeichnet", e eu ficava 
curiosa sobre seu significado. Pensei que era uma frase composta de 
três palavras, pois eu a ouvia assim: "aus get seichnet" e tinha a intui
ção de que era uma coisa boa. Sempre que eu perguntava à professora 

seu significado, ela tentava explicar em alemão e fazia gestos, mas eu 
queria saber o significado preciso. Naquela época, a tradução era proi
bida. Eu não continuei o curso e, muitos anos depois, vi a palavra es
crita em um cartaz na faculdade e pensei: "Não são três palavras, e sim 
uma". Fui então a um dicionário e descobri o significado - "excelente". 

Em todos esses exemplos, temos a fala interior marcada pelo verbo 

pensar (penseiíl thought) e é possível perceber que os narradores ten
tam descrever processos cognitivos mediados pela fala interior. As nar
rativas mostram também que, além de mediá-los, os aprendizes estão 

sempre agindo no seu mundo interior e no seu ambiente social. 
A percepção de que o sujeito interage com o mundo deu origem à 

teoria da atividade que será tratada no próximo capítulo. 

4. Conclusão 

Na visão da teoria sociocultural, "a aquisição de uma língua se 

dá através de processo colaborativo por meio do qual os aprendizes se 
apropriam da língua de sua própria interação, para seus próprios pro

pósitos, construindo a competência gramatical, expressiva e cultural" 
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(Ohta, 2000: 51). Podemos ver a aquisição também como o processo de 
se tornar membro de uma comunidade de usuários desse idioma, de 
participar dessa comunidade. Nesse processo dinâmico, como ressal
tam Frawley e Lantolf (1985: 19), 

É necessário eliminar a distinção entre a produção de formas corretas e 
incorretas, pois todas as formas de discurso devem ser vistas como mar
cas de como os falantes se relacionam com as tarefas e não como marcas 
de uma competência linguística geral. Isto é, todas as formas no discurso 
(marcas afetivas e fenômenos de hesitação como também as estruturas 

linguísticas) são ao mesmo tempo reveladoras e relevantes. Por revela
doras queremos dizer que todas as formas produzidas pelos falantes são 
indicativas de seus estados cognitivos. Todas as formas produzidas pelos 
falantes são também relevantes em suas tentativas de completar a tarefa 
que lhes é apresentada. 

Como lembra Lantolf (2011: 25), "a estrutura da língua nos diz pou
co sobre o seu poder de mediar nossas vidas mentais e sociocomunica
tivas. O poder da língua reside no seu valor de uso - na sua capacidade 
de produzir sentido". 

Fazendo coro com Johnson (2004: 168), a aquisição de segunda 
língua não pode ser mais vista como a aquisição de conhecimentos 
linguísticos (estruturas sintáticas e fonológicas), mas como o desejo e 
empenho do aprendiz em se tornar um participante de pleno direito 
nas práticas discursivas de uma comunidade. 

Os adeptos da teoria sociocultural (Donato, 2000; Pavlenko e Lan
tolf, 2000; Block, 2003; Johson, 2004) se alinham a Sfard (1998) na 
crítica à metáfora da aquisiçãO;' pois ela representa a mente como um 
container onde o conhecimento (uma commodity) é armazenado e trans
ferido para outras pessoas. Eles defendem a proposta de Sfard (1998) de 
que a metáfora da aquisição deve ser complementada pela da partici
pação, pois, na perspectiva sociocultural, a aprendizagem é vista como 
um processo de participação em práticas sociais, como um processo de 
se tornar membro de uma comunidade. 

A proposta de Sfard tem por base a teoria de aprendizagem situada 
em comunidades de prática de Lave e Wenger (1991). Nessa perspecti
va, a aprendizagem ocorre por meio de um processo de participação, 
inicialmente periférica e que vai se complexificando até se tornar um 
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engajamento mais central e mais legitimado. No entanto, apesar de a 
explicação ser convincente, chamar "participação" de metáfora é um 
equívoco teórico. A participação é um elemento do cenário de aprendi
zagem em uma comunidade e, portanto, pode ser entedida como uma 

metonímia e não uma metáfora. 
Termino este capítulo com uma história de aprendizagem de espa

nhol, de forma a rever os conceitos discutidos neste capítulo. 
(1 O) Eu já comecei a aprender espanhol, justamente num seminário que 

eu estudei, que era num colégio interno, o padre já dava aula de es

panhol lá e então eu já assisti muito interessado. E minha motivação 

maior foi justamente ter participado de um encontro latino-ameri

cano em que se reuniam jovens de vários países da América do Sul, 

inclusive da própria América Latina e estava interagindo muito bem 

com eles ali e cada vez mais fui tomando gosto pela língua. 

A minha experiência com a língua tem sido muito boa porque eu 

estou sempre querendo aprender cada vez mais, com os próprios 

nativos, os próprios falantes. Então eu tive experiências muito boas. 

Claro, às vezes cometia alguns erros, mas cada dia mais ia me forta

lecendo, me motivando cada vez mais a tomar gosto pelo idioma. 

Olha, estratégias de aprendizagem ... eu usei várias estratégias, 

principalmente através de leitura, filmes também, eu assistia mui

tos filmes, tirava às vezes a legenda, ou as vezes colocava no áudio 

original, e através também de vários cassetes [ ... ] desses cursos de 

idiomas, co-ROMS também, artigos científicos, textos de monogra

fia, revistas, livros, uma série de coisas. 

Estou sempre praticando, sempre praticando ... às vezes falando 

sozinho, ou às vezes ouvindo o idioma original de uma novela por 

exemplo, mexicana, ou de uma novela espanhola, de um filme es

trangeiro mas que tenha o áudio em espanhol .... e sempre falando, 

né ... tentando falar, inclusive com minha amiga Ana Paula através 

do MSN, inclusive ela me ajuda muito e ... através de várias formas, 

através de jornais, através de livros, então eu estou sempre ten

do essa preocupação de me aperfeiçoar (disponível em: <http:j / 

www.veramenezes.comjaudio20e.htm>; acesso: 12 ago. 2014). 

Observe, no primeiro parágrafo, como a motivação inicial se dá 
pelo engajamento em uma comunidade de jovens latino-americanos. 
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Nesse parágrafo também está registrada a mediação de um especialis
ta, o padre/professor de espanhol e no segundo parágrafo a mediação 
de outros falantes, incluindo os nativos. No terceiro e quarto parágra
fos, o narrador lista os artefatos culturais que também mediaram sua 
aprendizagem e, no quarto e último parágrafos, temos também o regis
tro da fala interior, quando o narrador confessa que fala sozinho. 

Apesar de todos os exemplos retirados das narrativas de aprendi
zagem que comprovam a importância da mediação, é importante lem
brar que o ambiente também oferece restrições e que professores e 

pares mais competentes podem também interferir negativamente no 
desenvolvimento do aprendiz. Em Paiva (2010a: 215) demonstro que 

"entre as quatro paredes da sala de aula, alguns alunos transformam 
o mundo da aprendizagem em um inferno, alimentado pelo medo do 

conhecimento do outro e pela inibição frente o julgamento desse outro". 
Não só alguns colegas como também alguns professores podem deses
timular o aprendiz e impedir seu desenvolvimento, ao demandar o que 

está além de suas possibilidades ou ao ameaçar sua face com críticas 
injustas ou excessivas. 
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AQUISICÃO 
DE SEGUNDA LÍNGUA 

NA PERSPECTIVA DA COMPLEXIDADE1 

A
primeira pesquisador~ a registrar as se~el~anças entre 
a ciência da complexidade e a ASL fm D1ane Larsen
-Freeman, sem dúvida, o nome mais importante no 
tema "complexidade e ASL", em um artigo seminal 

(Larsen-Freeman, 1997) no qual traça as semelhanças entre caos/com

plexidade e a ASL, deixando claro que a analogia é metafórica. 
Larsen-Freeman (1997, 2002, 2007) usa frequentemente a expres

são "ciência do caos/complexidade". Outros preferem sistemas adapta

tivos complexos ou teoria dos sistemas dinâmicos complexos. Na ver

dade, são várias teorias que contribuem para uma visão complexa dos 

fenômenos. Como afirma de Bot (2008: 167): 

Embora as diferentes teorias tenham suas próprias histórias e focos, em 

muitas publicações, os rótulos caos, complexidade, sistemas adaptativos 

complexos, sistemas não lineares e teoria dos sistemas dinâmicos são 

frequentemente usados de forma intercambiável para se referir a um 

conjunto de teorias. O que elas têm em comum é o foco no desenvolvi

mento de um sistema complexo ao longo do tempo. 

0 postulado básico da teoria do caos é o de que existe uma ordem 

subjacente à aparente desordem. Como comenta de Bot (2008: 167), 
caos é imprevisibilidade e não falta de ordem. Segundo essa teoria, 

' Agradeço a Walkyria Magno e a Junia Braga pela primeira leitura deste capítulo e pelas 

críticas e sugestões. 
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pequenas perturbações nas condições iniciais podem levar 0 sistema ao 
caos e gerar um efeito borboleta, metáfora utilizada por Lorenz (2001) 
para representar a ideia de que pequenas alterações no sistema po
dem provocar consequências enormes e imprevisíveis. Por outro lado 
grandes perturbações podem não trazer as consequências esperadas: 
A teoria lida com fenômenos não lineares nem previsíveis e demonstra 
que, mesmo em condições muito semelhantes, o desenvolvimento de 
um sistema pode seguir rotas muito diferentes. 

A ciência da complexidade, adaptando a definição de Johnson 
(2009: 3-4), pode ser entendida como o estudo dos fenômenos que 
emergem das inter-relações entre as partes de um sistema ou, nas pala
vras de Larsen-Freeman e Cameron (2008: 36), citando Gleick (1987: 5), 
"sistemas que são heterogéneos, dinâmicos, não lineares, adaptativos 
e abertos". Gleick (1987: 5) ressalta caos/complexidade é a "ciência do 
processo em vez do estado, do tornar-se em vez do ser". 

1. Conceitos básicos 

Larsen-Freeman (1997) define os sistemas complexos como sendo 
dinâmicos, complexos e não lineares; caóticos, imprevisíveis, sensíveis 
às condições iniciais; abertos, auto-organizáveis, sensíveis a feedback e 
adaptativos; apresentando atratores estranhos e formas fractais. 

Os sistemas são dinâmicos porque mudam com o tempo e com
plexos por que os elementos que os compõem estão sempre em intera
ção e é dessa interação que emergem os comportamentos do sistema. 
Os sistemas complexos são não lineares porque os efeitos não são 
necessariamente proporcionais às causas. 

Os sistemas são também caóticos porque passam por períodos 
de instabilidade, de aleatoriedade, imprevisíveis. Dizemos que esses 
sistemas são sensíveis às condições iniciais porque pequenas mu
danças nas condições iniciais podem gerar consequências inesperadas. 

Os sistemas são abertos e recebem energia do ambiente, o que os 
fazem mover e contrabalançar a entropia, ou dissipação da energia, e a 
consequente parada ou morte do sistema. Eles são auto-organizáveis 
porque a ordem surge espontaneamente a partir da desordem. Essa or
dem, segundo Larsen-Freeman (1997: 145), "é formada pelo fato de eles 
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serem também sensíveis a feedback". Esses sistemas são adaptativos 
devido, segundo ela, a sua capacidade de auto-organização, de aprender 
e de se modificar. 

Para Larsen-Freeman (1997: 145): "o caminho que um sistema di
nâmico toma pode ser traçado no espaço e é chamado de atrator. Ele 
recebe este nome porque é o padrão para o qual um sistema dinâmico 
é atraído". Em outras palavras, "um atrator é uma região no estado de 
fase de um sistema para o qual o sistema tende a se mover" (Larsen
-Freeman e Cameron, 1997: 50). Um exemplo clássico de atrator é a 
órbita de um pêndulo. Mas se uma perturbação na oscilação desse pên
dulo acontece, como por exemplo, uma lufada de vento, ele vai exibir 
um comportamento caótico, e cada movimento será semelhante, mas 
nunca igual ao outro. Esse novo comportamento é chamado de atra
tor estranho. Os atratores estranhos são ciclos que se repetem, mas 
nenhum deles segue a mesma trajetória, apesar de se inserirem dentro 
dos limites do atrator e de serem semelhantes. As autoras acrescentam: 

Quando o sistema, ou uma parte dele, muda de um atrator relativamente 
estável para outro, um processo que denominamos fase de transição, o 
ponto de transição/criticalidade pode, algumas vezes, ser marcado com 
um comportamento de variabilidade crescente. Enquanto passam por 
uma fase de transição, os sistemas vão se auto-organizando e as novas 
organizações que emergem podem ser singulares, qualitativamente dife
rentes das organizações anteriores (p. 96). 

Tomo de empréstimo as palavras de Mallows (2002: 5) para dizer: 

Os sistemas complexos são autorreferenciáveis: uma ordem é criada den
tro de um sistema aparentemente caótico por forças ou formas de proba
bilidades de "atratores estranhos" que parecem impedir que os sistemas 
ultrapassem certas fronteiras invisíveis. Embora estes sistemas sejam 
extremamente complexos, a ordem emerge de um simples conjunto de 

regras, que governam as interações do sistema como um todo, e a estabi
lidade emerge das interações entre os componentes individuais. 

A representação desse tipo de comportamento é feita por formas 
denominadas fractais. Um fractal é um padrão geométrico autosseme
lhante em todas as escalas. O termo foi cunhado por Mandelbrot (1977), 
ao observar que a crosta terrestre exibe determinado padrão que se 
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repete em diferentes escalas, ou seja, a mesma forma exibida pelo todo 
está também presente nas partes. Outro exemplo de fractal pode ser vis
to nas árvores, onde troncos, galhos e folhas exibem formas semelhantes. 

2. Lingua(gem) como sistema complexo 

Venho definindo lingua(gem) como um "sistema dinâmico não li
near e adaptativo, composto por uma interconexão de elementos bio
-cognitivo-sócio-histórico-culturais e políticos que nos permitem pen

sar e agir na sociedade" (Paiva, 2011a, 2011b) por entender que a língua 
não é apenas um conjunto de estruturas gramaticais. 

Larsen-Freeman e Cameron (1998: 111) explicam: 

Uma perspectiva da teoria da complexidade vê a língua em uso não 
como um sistema atemporal, fechado, autônomo e fixo, mas como um 
sistema dinâmico que emerge e se auto-organiza a partir de padrões 
recorrentes do uso da língua em diferentes escalas de tempo - dos mi
lissegundos das conexões neurais aos milénios da evolução - e através 
de uma amplitude de níveis, do individual aos pares interactantes até às 
comunidades de fala. 

Larsen-Freeman (1997) vê muitas semelhanças entre lingua(gem) 
e sistemas complexos, pois seu uso é um processo ativo que evolui e 

muda, e essas mudanças não são lineares. A lingua(gem) é complexa 

porque é composta de diferentes subsistemas interdependentes: fono
lógico, morfológico, lexical, sintático, semântico e pragmático. Uma 

característica dos sistemas c.omplexos é o de se aninharem em outros 

sistemas. No que diz respeito a esse fenômeno, De Bot, Lowie e Vers
poor (2005: 16) explicam: 

Podemos detectar todo um sistema de sistemas aninhados: há a língua 
em geral, consistindo de línguas separadas; dialetos de variedades fala
das por grupos de pessoas; e, dentro desses sistemas linguísticos, pode
mos ver subsistemas tais como os sistemas fonêmico, lexical e grama
tical. Cada indívíduo tem também seu próprio sistema linguístico, que 
pode conter diferentes subsistemas, tais como diferentes variedades lin
guísticas, registras, cada um deles com seus próprios sistemas fonêmico, 
lexical e gramatical. 
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Uma mudança em um desses sistemas pode gerar alterações em 
outros e o comportamento linguístico emerge da interação entre esses 
subsistemas (Larsen-Freeman, 1997: 149). Como postula o grupo de 
pesquisa The Five Graces2 (2008), "as estruturas da língua emergem dos 
padrões de experiências inter-relacionadas, interação social e mecanis
mos cognitivos". Larsen-Freeman (2002: 41-42), citando Hopper (1988: 
120), afirma: "Na perspectiva da gramática emergente, a lingua(gem) é 
uma atividade em tempo real, cujas regularidades são sempre provisó

rias e são continuamente sujeitas a negociação, renovação e abandono". 

Para Larsen-Freeman, a condição inicial para todas as línguas é a 
gramática universal e "para qualquer dada língua, os campos de atra

ção definirão o estado para o qual o sistema é atraído, isto é, seu estado 

mais natural ou não marcado"3
• Em trabalho posterior, Larsen-Freeman 

(2011: 54) não postula a existência de uma faculdade de linguagem ina

ta, apesar de admitir que possam existir habilidades cognitivas gerais 
e impulsos sociais. 

Em Larsen-Freeman (1997: 150) a língua também é fractal, pois "as 
estruturas que existem em um nível da escala também podem ser en

contradas em outros níveis e em todo o sistema". De fato, "embora a 

linguagem, materializada em gêneros diferentes, difira em detalhes espe

cíficos, ela tem sempre as mesmas características gerais" (Paiva, 2011c). 

3. Aquisição de segunda língua 

Assim como a lingua(gem), a ASL é um sistema dinâmico adapta

tivo e complexo, onde há muitos elementos em interação. A aquisição 

é vista em termos de desenvolvimento da linguagem4
, pois, segundo 

2 O grupo de pesquisa The Five Graces é formado por Clay Beckner, University of New 
Mexico; Richard Blythe, University of Edinburgh; Joan Bybee, University of New Mexico; 
Morten H. Christiansen, Cornell University; William Croft, University of New Mexi
co; Nick C. Ellis, University of Michigan; John Holland, Santa Fe Institute; Jinyun Ke, Uni
versity of Michigan; Diane Larsen-Freeman, University of Michigan, e Tom Schoenemann, 
James Madison University. 
3 O termo "não marcado" se refere aos elementos linguísticos mais básicos ou mais fre
quentes de uma língua. 
4 Larsen-Freeman (2011) prefere usar a metáfora do desenvolvimento à da aquisição por
que, segundo ela, "sistemas abertos nunca são totalmente adquiridos" (p. 54). Entendo que 
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Larsen-Freeman e Cameron (2008: 116), "a língua nunca é adquirida, 
dela se participa (Sfard, 1998)". "O desenvolvimento é construído não 
como uma progressão em direção a uma estabilidade crescente, mas 
como uma série de mudanças de estabilidade e instabilidade relativas" 
(p. 123). Larsen-Freeman e Cameron (2008: 116) acrescentam: "O siste
ma muda de um momento para o próximo, sendo o momento imediata
mente precedente o ponto de partida para o próximo estado. [ ... ] 'Cada 
passo no processo cria as condições para o próximo ... ' (van Geert, 2003: 
650)". Na perspectiva da complexidade, a AS1 não é vista como tendo 

começo e fim, em uma progressão sequencial, mas como um fenômeno 
irregular, não linear, iterativo (o output de um ciclo torna-se o input do 

seguinte) e auto-organizado. 
Segundo de Bot, Lowie e Verspoor (2007: 11), "na perspectiva da teo

ria dos sistemas dinâmicos, a aquisição da lingua(gem) emerge da intera

ção com outros seres humanos dentro de um contexto social". Apoiando
-se em Smith, Kirby e Brighton (2003: 371), eles também veem "a lín

gua como um sistema culturalmente transmitido, o que significa que 

a aprendizagem é um processo iterativo que funciona tanto dentro do 

indivíduo como entre indivíduos no nível social", ou seja, em interação. 
1arsen-Freeman (1997: 151) lista alguns dos elementos que deter

minam o desenvolvimento da interlíngua: "A língua fonte, a língua

-alvo, os elementos marcados da 11 e os da 12, a quantidade de input, 

a quantidade de interação, a quantidade e o tipo de feedback recebido, 
se é adquirida sem ou com ensino formal etc." A essa lista, citando 

1arsen-Freeman e 1ong (1991), ela acrescenta fatores que interagem e 

interferem no sucesso da AS1: "Idade, aptidão, fatores sociopsicológicos 

como motivação e atitude, fatores de personalidade, estilos cognitivos, 
hemisférios do cérebro, estratégias de aprendizagem, sexo, ordem de 

nascimento, interesses etc.". 

A AS1 não é um processo linear em que vão se somando os itens 

aprendidos. O sistema é aberto, e novos elementos vão entrando na in

terlíngua, que vai permanentemente se auto-organizando. "Embora o 

desenvolvimento seja gradual, mudanças repentinas no desempenho 

"desenvolvimento", assim como participação, não é uma metáfora e sim uma metonímia, 
pois designa parte de um processo. 
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podem também acontecer" (Larsen-Freeman, 2011: 63). Como lembram 
Sockett e Toffoli (2012: 140), "a natureza não linear dos sistemas dinâmi
cos complexos faz surgirem exemplos de mudança de fase, como os sal
tos nos graus de fluência ou compreensão não relacionados a um aumen
to na quantidade de exposição à língua-alvo". Mallows (2002: 5) explica: 

A interlíngua de um aprendiz é também autorreferenciável na medida 
em que cresce organicamente. Embora possa, até certo ponto, ser descri
ta por regras, não é produzida por elas. A interlíngua está em constante 
mudança, reagindo ao feedback que recebe; é um sistema aberto e se 
move para um atrator estranho que lhe dá, ao mesmo tempo, impulso e 
ordem. Na verdade, pode também ocorrer fossilização como resultado de 
fechamento da interlíngua, que se acomoda em um atrator de ponto fixo. 

"Tal como acontece com as comunidades de fala, a interlíngua 
emerge por meio do uso" (1arsen-Freeman AN, 2011: 54) em contexto 
social. Os contextos sociais são imprescindíveis para o desenvolvimen
to da 12, pois oferecem experiências variadas de uso da língua. Na 
mesma direção, Hopper (1998: 171) afirma: "Aprender uma língua não 
é uma questão de adquirir estruturas gramaticais, mas de expandir um 
repertório de contextos comunicativos". 

Na concepção de DeBot, 1owie e Verspoor (2005: 122), todas as 
línguas que um indivíduo conhece são parte de um sistema dinâmico, 
logo "é de se esperar que as duas línguas interajam", o que é facilmente 
identificado em nossas experiências de aprendizagem. Quando apren
demos uma língua adicional, a interação entre as duas acaba afetando 
ambas. É comum, por exemplo, encontrarmos, em textos produzidos 
em português por brasileiros aprendizes de inglês, a palavra "habili
dade grafada" sem H, ou "involvimento" em vez de envolvimento, ou, 
ainda, o uso da interjeição "oops!" em conversas ou interações por e

-mail etc. Traços do português no uso da língua inglesa são ainda mais 
comuns, como, por exemplo, o emprego de estruturas fonológicas e 

sintáticas semelhantes ao português. 
1arsen-Freeman (2011: 66) reconhece que a teoria da complexida

de compartilha aspectos de outras teorias de AS1. No entanto, 

ao mesmo tempo em que a teoria da complexidade compartilha a visão 

vygotskiana de que a cognição (ou funções mentais superiores) emerge 

da interação social em curso, ela também tem interesse no modo como as 
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mentes afetam os contextos sociais nos quais operam. Assim, a teoria da 
complexidade apoia relatos ecológicos de aprendizagem que não situam 
seu lócus exclusivamente na mente/corpo e nem na interação social, mas 
na interação entre ambos. 

Desde 2002 (cf. Paiva, 2002), venho tentando entender o fenômeno 
da ASL à luz da complexidade. Como já mencionei em Paiva (2011a: 61), 
concordo com van Lier (1996: 170) quando ele afirma: 

Não podemos dizer que a aprendizagem seja causada pelos estímulos 
do ambiente (posição behaviorista) e nem que seja geneticamente deter
minada (posição inatista). Sem dúvida, a aprendizagem é o resultado de 
interações complexas (e contingentes) entre o indivíduo e o ambiente. 

Cheguei à conclusão de que, na perspectiva da complexidade, é 
possível conciliar as principais teorias que disputam a primazia na ex
plicação do fenômeno da aquisição da lingua(gem). Cada uma dessas 
teorias explica um elemento do mesmo fenômeno e esses elementos es
tão em inter-relação com os demais. Em sucessivas tentativas de repre
sentar graficamente a complexidade da ASL (Paiva, 2005, 2009, 2013), 
cheguei à figura 9.1, que representa vários elementos do processo de 
aquisição que, em interação, fazem emergir a segunda língua. Inseri 
oito tópicos que incluem elementos presentes nas teorias, modelos e 
hipóteses de aquisição, de apartes teóricos diversos, todas elas tratadas 
separadamente em oito capítulos deste livro. Tenho consciência de que 
muitos outros existem e alguns deles estão no próximo capítulo sobre 
outras teorias. 

Tentei representar tambéllla ideia de movimento e de inter-relação 
entre as partes. Na figura 9.1, estão representados: as estruturas men
tais inatas, condição inicial para o desenvolvimento da L2; os hábitos 
automáticos, responsáveis, por exemplo, pela aquisição de expressões 
formulaicas e por pronúncia; a afiliação, termo que uso para substituir 
aculturação, responsável por maior ou menor aproximação com as co
munidades de prática e as comunidades imaginadas5 e também pelas 

questões identitárias; input, pois é essencial que o aprendiz seja exposto 

5 O termo "comunidades imaginadas" foi cunhado por Anderson (2006) e é definido por 
Kanno e Norton (2003: 241) como "grupos de pessoas que não estão acessíveis ou tangíveis 
de forma imediata, com quem nos conectamos pelo poder da imaginação". 
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ao idioma e tenha contato com diversos registras orais e escritos; a 
interação para que o aprendiz possa ter experiências de uso da língua 
na comunicação com o outro6 e, consequentemente, o output, quando 
o aprendiz negocia sentido, testa hipóteses e reflete sobre a língua; as 
conexões neurais que vão gerar as sinapses; e a mediação sociocultural, 
essencial para o desenvolvimento da L2 e que se dá pela interação com 
outras pessoas (conversa face a face, aulas, e outras práticas sociais) ou 
pelo uso de artefatos culturais (livros, vídeo, internet etc.). 

Estruturas mentais inatas 

Hábitos automatizados 

Afiliação 

Input 

Interação 

Output 

Conexões neurais 

Mediação sociocultural 

·•········• ... 

. . 

Figura 9.1: Aquisição de segunda língua como um sistema complexo (Paiva, 2013). 

6 É bom lembrar que "apesar de o outro poder funcionar como um andaime, ou seja, 
apesar de poder potencializar nossas habilidades e colocar nosso processo de aquisição 
em movimento, ele também pode constranger, restringir e inibir esse mesmo processo" 
(Paiva, 2010a: 206). 
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Muitos outros elementos poderiam se inserir nessa representação 
gráfica, como os apontados por Larsen-Freeman (1997: 151), além de 
outros, como um sistema de identidades7

, autonomia8
, crenças e os pro

piciamentos e as restrições do ambiente político, social e econômico. 
Nas narrativas de aprendizagem do projeto AMFALE, podemos 

identificar várias evidências desses elementos, o que comprova a hipó
tese da ASL como um sistema complexo. 

As referências às salas de aula são marcadas por pouca dinamicida
de e poucas perturbações. Configuram-se, geralmente, como atratores 
fixos, com comportamentos mecânicos, previsíveis e destituídos de sen
tido, como, por exemplo, o uso de listas de frases descontextualizadas 
para serem transformadas em negativas, interrogativas, voz passiva etc. 

Em algumas narrativas, é possível perceber a não linearidade do 
sistema, quando anos de estudo escolar não trazem a esperada com
petência linguística. Porém, pequenas interferências, como um novo 
trabalho que propicia a interação com falantes da 12 podem gerar um 
efeito impactante na fluência do aprendiz, demonstrando como o siste
ma é sensível às condições iniciais. 

No entanto, é interessante observar como os aprendizes, eles mes
mos sistemas complexos, trazem energia externa ao seu sistema de 
aquisição ao buscar experiências fora da sala de aula. Essas experiên
cias trazem dinamicidade ao processo, o que comprova que a AS1 é um 
sistema aberto. Com as novas experiências, a interlíngua vai mudando 
de fase e o sistema vai se adaptando e se auto-organizando. O sistema 
reage ao feedback, aprende e muda. 

4. Conclusão 

Ver a AS1 na perspectiva da complexidade é entender que apren
der uma língua não é uma questão de formar hábitos automáticos 

7 A respeito de identidade como sistema complexo, cf. Sade (2011). A autora defende que 
a identidade é um sistema complexo, onde as várias identidades se interconectam em um 
todo que guarda relação de semelhança com as partes. Ou seja, as identidades são fractais. 
8 Em Paiva (2006), discuto autonomia como um sistema sociocognitivo aninhado no sis
tema de ASL. Defendo que a autonomia envolve, além dos estados e processos mentais do 
indivíduo, as dimensões política, social e econômica. Vejo autonomia como um processo 
não linear, que sofre períodos de variabilidade, instabilidade e adaptabilidade. 
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de estruturas linguísticas, nem de acumular informações gramaticais. 
É um processo de transformação, de mudança, e que envolve muitos 
fatores, entre eles a autonomia e a identidade. O aprendiz precisa agir 
no ambiente, buscando propiciamentos que lhe proporcionem inserção 
em práticas sociais de linguagem mediadas pelo(s) outro(s) e por artefa
tos culturais. Dessa forma, novas energias impulsionam o processo de 
mudança na interlíngua e também proporcionam novas experiências 
identitárias, transformando o eu do aprendiz e tornando-o capaz, cada 
vez mais, de fazer coisas com a nova língua e de participar de novas 
comunidades, sejam elas imaginadas ou de práticas reais. 

Em contextos onde a sala de aula é pobre em propiciamentos, como 
discuto em Paiva (2010), a AS1 é bem-sucedida quando "os aprendizes 
vão em busca de propiciamentos que os estimulem a agir, seja pela 
interação com outros falantes, seja pela emoção estética, seja pela ludi
cidade, ou pela busca de informação" (p. 157). 

Como nenhuma abordagem de ensino de 12 contempla a complexi
dade da AS1, Borges e Paiva (2011) apresentam uma proposta de abor
dagem de ensino complexa, reinterpretando quatro componentes pro
postos por Larsen-Freman e Cameron (2008) e adicionando outros oito. 

Essa nova abordagem propiciaria o desenvolvimento de uma com
petência ecológica, entendida como conectividade entre mente, corpo 
e mundo, e acolheria a dinamicidade do sistema de AS1, focando o 
processo, priorizando as práticas sociais de linguagem e acolhendo as 
múltiplas identidades. 

Essa nova abordagem tiraria as atividades de sala de aula de um 
atrator fixo e geraria desafios e mudanças de fases necessárias ao de
senvolvimento da AS1. 

No próximo capítulo, apresento resenhas ligeiras de outras quinze 
teorias. 
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OUTRAS TEORIAS 

A
quantidade de teorias de aquisição de segunda língua 
é enorme e é impossível reunir todas em um só livro. 
Assim, sem a intenção de descrever todas e muito me
nos de apresentar revisões aprofundadas, apresento pe-

quenos resumos de quinze teorias. São elas: modelo ACT* 1
, teoria de 

processamento da informação, abordagem funcional tipológica, abor
dagem orientada para o conceito, modelo da competição, teoria neuro
funcional, teoria da interlíngua, modelo interacionista-cognitivo, mode
lo da competência variável, modelo multidimensional, teoria CREED 
associativo-cognitivo, teoria da acomodação, abordagem da identidade, 
teoria da atividade e modelo dialógico. 

1. Modelo ACT* 

O psicólogo John Robert Anderson (1976) é o proponente do modelo 
ACT* (Adaptive Control of Thought/controle adaptativo do pensamento), 
mais tarde denominado de ACT-R (Anderson e Lebiere, 1998), sendo R 
equivalente a Rational/racional). Cook (1993: 246) afirma que Anderson 
"insiste em que 'a mente do humano adulto é uma construção unitária' 

e que 'a faculdade da linguagem é realmente o sistema cognitivo total'". 

Em seu si teZ, Anderson explica que esse acrônimo se pronuncia 
\akt-ahr\ e designa uma arquitetura da cognição humana. Ele propõe 

1 Segundo Cook (1993: 246), o asterisco é usado para indicar a versão final no desenvolvi
mento de uma sequência de modelos sobre os quais Anderson tem trabalhado. 
2 Disponível em: <http://act-r.psy.cmu.edu/>; acesso: 12 ago. 2014. 
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uma teoria para simular e entender a cogntçao humana e também 
defende que a prática leva à automatização. Segundo Anderson et al. 
(2004: 1036), o ACT-R "evolui para uma teoria que consiste em módu
los múltiplos, mas também explica como esses módulos são integrados 
para produzir cognição coerente". 

Anderson divide o conhecimento em declarativo e processual. O 
conhecimento declarativo é o conhecimento sobre as coisas (por exem
plo, as normas gramaticais) e o processual é saber como fazer coisas 
(por exemplo, pedir uma informação). 

Para demonstrar a diferença entre as noções de conhecimento de
clarativo e processual, Mitchel e Myles (2004: 102) usam o exemplo 
do -s como marcador de 3a pessoa do singular. É comum o aprendiz 
conhecer a regra de uso da 3a pessoa (conhecimento declarativo), mas 
não faz uso consistente do morfema, pois ainda não transformou esse 
conhecimento em processual. 

Nessa teoria, a memória também se divide em três tipos: memória 
de trabalho, memória declarativa e memória processual. A memória de 
trabalho, segundo Cook (1993: 247), é usada durante o desempenho das 
regras e depende das outras duas memórias, a declarativa e a processual. 

O modelo ACT-R guarda semelhanças com a proposta de Me 
Laughlin, mas usa terminologia diferente, como pontuam Mitchel e 
Myles (2004: 102). 

2. Teoria de processamento da informação 

As teorias de processamentD da informação têm como principal 
defensor o psicólogo americano Barry McLaughlin. McLaughlin, assim 
como Anderson, postula que a aprendizagem se dá em uma progressão 
de estágios, Segundo Cook (1993: 253), essa teoria concebe "os seres hu
manos como processadores de informação, limitados tanto pela quanti
dade de atenção que eles podem dar a uma tarefa como pela qualidade 
com que podem processar a informação". 

Segundo McLaughlin e Heredia (Ritchie e Bhatia 1996: 214), os 
pressupostos dessa abordagem são: 

1. Os humanos são ativos e autónomos. 
2. A mente é um processador de símbolos. 
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3. Os comportamentos complexos são compostos ·por processos mais 
simples. Esses processos são modulares. 

4. Os componentes dos processos podem ser isolados e estudados de for
ma independente dos outros processos. 

5. Os processos levam tempo e por isso podem ser feitas previsões sobre 
o tempo de reação. 

6. A mente é um processador com capacidade limitada. 

Segundo essa teoria, os seres humanos sofrem limitação na sua 
habilidade de processar informação e não conseguem dar atenção a 
todas as tarefas complexas de uma só vez. As tarefas mais pratica
das requerem menos atenção e podem se transformar em processos 

automatizados. 
Para McLaughlin (1987), aprender uma segunda língua consiste na 

aquisição de habilidades cognitivas complexas, e acrescenta: "A apren
dizagem envolve transferir a informação para a memória de longo prazo 
e isso é regulado por processos controlados" (McLaughlin, 1987: 135). 

As habilidades aprendidas se tornam automáticas ou rotinizadas 
e são armazenadas na memória de longo prazo. Processos controlados 
vão se tornando automáticos e o aprendiz adquire, passo a passo, lin

guagem mais complexa. 

3. Teoria funcional-tipológica 

As teorias de aquisição na perspectiva funcionalista têm por base 
a linguística funcional e partem do pressuposto de que a forma está a 
serviço da função da linguagem de comunicação. 

Larsen-Freeman e Long (1991: 267) explicam: o modelo desenvol
vido por Talmy Givón teve por objetivo inicial o estudo das mudanças 
linguísticas, da sintaxe diacrónica, mas que Givón alega que a teoria 
pode ser também aplicada para ASL. 

Segundo Larsen-Freeman e Long (1991: 267), nessa teoria, a lin
guagem se desenvolve a partir do discurso, indo do modo pragmático 
para o modo sintático. A teoria é funcionalista porque, "em sua visão, 
a sintaxe 'emana das propriedades do discurso humano' (Givón, 1979: 
49) e topológico ao considerar um corpo diverso de línguas, não sim
plesmente uma única língua, mas uma família de línguas". 
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Givón (1984: 110) faz o seguinte contraste entre os dois modos: 

Modo pré-sintático 
estrutura tópico-comentário 
conjunção frouxa 
produção lenta 
ordem das palavras governada pela 

pragmática 
taxa pequena de substantivos/verbos 

nas orações 
uso escasso de morfologia gramatical 

Modo sintático 
estrutura sujeito-predicado 
subordinação firme 
produção rápida 
ordem das palavras governada pela 

semântica 
taxa alta de substantivos/ve~bos nas 

orações 
uso extenso de morfologia gramatical 

Segundo Givón (1984), nos primeiros estágios da aquisição da lín
gua materna, a criança usa mais o modo pragmático e esse modo prag
mático é também utilizado na ASL. 

Para Larsen-Freeman e Long (1991: 269), as pesquisas em ASL não 
apresentam evidências suficientes para comprovar as hipóteses de Givón. 

4. Abordagem orientada para o conceito 

Nessa abordagem, o princípio básico diz que a aquisição se dá a 
partir da necessidade de comunicação do aprendiz de 12. A necessida
de de expressão de um conceito acarreta a aquisição da forma necessá
ria. Bardovi-Harlig (2007: 58) explica: 

A abordagem orientada para o conceito começa com a necessidade do 
aprendiz em expressar certo conceito (tal como tempo, espaço, referência 
ou modalidade) ou um significado dentro de um conceito mais amplo (como 
tempo futuro ou passado, dentro do conceito maior de tempo) e investiga os 
meios usados pelo aprendiz p~ra expressar aquele conceito. Dessa forma, 
a abordagem orientada para o conceito foca na direção do mapeamento 
forma e função, especificamente do mapeamento da função para a forma. 

Bardovi-Harlig (2007: 58) distingue a ASL por adultos da ASL por 
crianças. Segundo ela, os aprendizes adultos já têm acesso pleno aos 
conceitos semânticos e não precisam adquirir conceitos como as crian
ças, mas sim aprender como expressá-los. 

Os estudos, geralmente longitudinais, que embasam este quadro 
teórico buscam evidências no uso da língua observando os aprendizes 
em situações bastante naturais para entender como eles expressam os 
conceitos semânticos (Bardovi-Harlig, 2007: 58). 

156 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LINGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

S. Modelo da competição 

O modelo, proposto por Bates e MacWhinney (1982), tem como 
pressuposto que forma e função são inseparáveis, pois as formas são 
criadas e sofrem restrições em função das funções comunicativas (Gass 
e Selinker, 1993: 139). A ênfase desse modelo recai sobre o uso da lín
gua e não sobre a competência como no modelo da gramática universal. 

Bates e MacWhinney (1987: 159) consideram o modelo por eles 
desenvolvido como "uma instanciação particular de uma abordagem 
funcionalista geral do desempenho linguístico e da aquisição da lingua
gem". Citando MacWhinney, Bates e Kliegl (1984: 128), eles explicam 
que no funcionalismo "as formas das línguas naturais são criadas, go
vernadas, compelidas, adquiridas e usadas a serviço das funções comu
nicativas". Assim, eles não propõem um modelo formal de competência 
linguística, mas um modelo de desempenho linguístico. 

Nesse modelo, há apenas dois níveis de processamento: "Um nível 
funcional (onde todos os significados e intenções a serem expressos em 
um enunciado são representados) e um nível formal (onde todas as for
mas de superfície ou dispositivos expressivos disponíveis na língua são 
representados)" (Bates e MacWhinney, 1987: 163). A noção de linguagem 
nesse modelo é de um sistema de mapeamento entre forma e função. 

MacWhinney (1987: 251) descreve os três mecanismos subjacentes 
ao processamento e à aquisição da linguagem no modelo da competição: 

O Os princípios representacionais do modelo enfatizam a impor
tância do léxico como organizador do conhecimento linguístico. 

O Os princípios de processamento do modelo enfatizam as for
mas como os itens lexicais competem durante a compreensão e 

a produção. 
O Os princípios da aprendizagem do modelo funcionam para 

isolar itens lexicais e moldar conexões entre esses itens e suas 

propriedades com base em casos positivos. 
Segundo Gass e Selinker (1994: 140), o modelo considera que "o 

processamento da linguagem envolve competição entre várias pistas, 
cada uma delas contribuindo para uma interpretação diferente da fra
se". Essas pistas são universais, mas têm instanciações e forças diferen
tes dependendo da língua. Como exemplo, Gass e Selinker (1994: 140), 
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citam a questão da ordem sujeito-verbo-objeto, mais forte no inglês do 
que no italiano. Enquanto no inglês, ao se interpretar qual termo é o 
sujeito, o falante recorre à ordem das palavras e à concordância, no 
italiano, onde a regra SVO é menos importante, concordância morfoló
gica, semântica e pragmática são mais importantes. 

Eles apresentam um exemplo, onde há competição de pistas, "The 
grass eats the cow"/ A grama come a vaca. Para o falante do inglês, há 
uma competição entre pistas. A da ordem das palavras indicaria que 
"a grama" deveria ser o sujeito, mas usando pistas de significado e de 

animação, o mais provável é que "vaca" ocupe a posição de sujeito. 
No caso do ASL, na interpretação de frases, Gass e Selinker (1994: 

142) informam: a tendência dos aprendizes é optar pelas pistas que pri
vilegiam o sentido e não a gramática. No entanto, há também evidência 
de que os aprendizes procuram correspondência com sua língua nativa 
como hipótese inicial e que apenas quando eles têm consciência da 
incongruência é que usam a interpretação do sentido. 

6. Teoria neurofuncional 

O linguista John T. Lamendella (1977: 155), autor da teoria neuro
funcional, afirma que a aquisição de segunda língua tem por base os 
sistemas neurofuncionais. Esses sistemas estariam em desenvolvimen
to nas crianças de 6 a 13 anos e amadurecidos depois dessa idade. Ele 
afirma que crianças pequenas teriam mais facilidade para alcançar a 
competência comunicativa. 

Ellis (1985: 273) resume a teoria neurofuncional, dizendo que ela 
se baseia em dois sistemas, o da hierarquia da comunicação (lingua

gem e outras formas de comunicação interpessoais) e o da hierarquia 
cognitiva (um conjunto de atividades de processamento cognitivo de in
formação, possivelmente relacionado com os processos "conscientes"). 

Na perspectiva neurofuncional da ASL, a "premissa básica é a de 
que existe uma conexão entre a função da linguagem e a anatomia neu
ral" (Ellis, 1985: 271), sendo a aquisição, portanto, produto de processos 

neurais e seus subprocessos. As atividades cerebrais associadas ao fun
cionamento da linguagem ocorrem no hemisfério esquerdo do cérebro. 

Já o lado direito seria responsável pelo reconhecimento de estruturas, 
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como a entonação, por exemplo, o que é reforçado pela constante expo
sição à segunda língua. 

Lamendella (1977) distingue entre aquisição de primeira e aquisi
ção de segunda língua (aprendida em contexto real natural) e de língua 
estrangeira (aprendida em contexto escolar por meio de instrução for
mal). Ele defende que a aprendizagem de segunda língua é semelhante 
à da primeira para crianças entre 6 e 13 anos, pois ela se basearia nos 
sistemas neurofuncionais em plena operação nessa idade, mas ama
durecidos para os aprendizes mais velhos, o que explicaria o fato de 

crianças serem melhores aprendizes3 . Lamendella (1977: 191) afirma: 
"Em geral, sistemas neurais maduros são menos adaptáveis do que sis
temas imaturos, e isso coloca o aprendiz de segunda língua adulto em 
desvantagem". No entanto, ele não defende um período crítico para 
ASL da mesma form~ que existe para a língua primária. 

Segundo Lamendella (1977; 1979), no caso da aquisição de língua 
estrangeira, o desenvolvimento das habilidades de comunicação resulta: 

O da hierarquia cognitiva dos sistemas neurofuncionais; 
O do uso consciente e frequente da língua; 
O do uso de buffer (um tipo de memória transitória) de tradução 

para mapeamento entre a língua nativa e a interlíngua. 
Lamendella (1979: 5), com base em suas pesquisas neurolinguísti

cas, afirma que exercícios de repetição mecânica não contribuem com 
"a habilidade de acessar automaticamente o conhecimento da língua
-alvo em interações comunicativas". Segundo o autor, esse tipo de ati
vidade "não proporciona prática comunicativa genuína e nem contexto 
significativo para que as frases sejam produzidas e entendidas pelos 
alunos". Lamendella (1977: 168) ressalta a importância da integração do 
indivíduo em uma rede social e em relações culturais, 

Lamendella (1977: 181) critica o fato de os termos "aquisição de se
gunda língua" e "aprendizagem de língua estrangeira" serem comumen

te utilizados como sinônimos de aprendizagem de segunda língua, pois 

os considera processos bastante distintos "em termos da organização 

3 Lamendella (1977) considera que crianças de 2 a 5 anos adquirem língua primária, não 
importando quantas línguas. Mas é bom lembrar que ele não está falando de contexto de 
língua estrangeira. A aquisição de uma ou mais línguas acontece devido à programação 
genética e esse processo é integrado com o desenvolvimento cognitivo. 
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neurofuncional, da natureza do comportamento comunicativo e dos 
contextos onde se desenvolvem". 

7. Teoria da interlíngua 

O linguista Larry Selinker é o proponente de um dos conceitos 
mais produtivos na teorização sobre ASL, o de interlíngua (Selinker, 
1972). Na verdade, ele é o responsável pela cunhagem e disseminação 
do termo, pois a ideia já estava presente no trabalho de Pit Corder 
(1967), de quem Selinker era discípulo. 

Corder, em um artigo sobre o significado dos erros4 dos alunos, 
demonstra que os erros são evidências da existência de sistemas lin
guísticos característicos dos diversos níveis de desenvolvimento e que 
devem ser vistos como evidências do processo de desenvolvimento da 
segunda língua. Ele postula a existência de uma gramática mental pró
pria do aprendiz, pois os erros seguem padrões e não se dão de forma 
aleatória. As interlínguas são marcadas por variação e por um alto grau 
de sistematicidade. 

O conceito de interlíngua (IL) descreve um estágio no desenvolvi
mento da segunda língua, quando o aprendiz se utiliza de um sistema 
linguístico que não é nem o de sua língua nativa, nem o da língua 
que está aprendendo. É algo que exibe traços dos dois sistemas, mas 
que também produz enunciados inexistentes nos dois sistemas. Miccoli 
(2013: 59) considera: "O modelo da interlíngua atribui à língua materna 
um papel importante na aprendizagem de línguas estrangeiras, refor
çando o acesso indireto à gramática universal". 

No dizer de Miccoli (2013: 59), 

Selinker (1972) refinou seu modelo, definindo interlíngua como gramá
tica temporária, cuja sistematicidade se manifesta em regras linguís
ticas subjacentes à compreensão e à produção da língua estrangeira. 
Essa gramática, além de permeável, é variável por ser "criada" por cada 
aprendiz. 

4 Corder faz distinção entre "erro" e "equívoco". Sendo o primeiro atribuído à ausência 
de conhecimento e o segundo a lapso de atenção ou de memória e cansaço. Os erros são, 
portanto, evidências da interlíngua. 
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Selinker (1972) chegou a essa conclusão após observar a produ
ção linguística de aprendizes de SL. Ele considera possível fazer previ
sões ao se teorizar sobre ASL se forem observados os enunciados dos 
aprendizes e dos falantes nativos. Para tanto, é importante observar "(1) 
enunciados na língua nativa (LN) do aprendiz produzidos pelo apren
diz; (2) enunciados na IL produzidos pelo aprendiz; (3) enunciados na 
língua-alvo produzidos pelos falantes nativos daquela língua-alvo" (Se
linker, 1972: 214). 

A partir da observação desse tipo de dado, ele identificou cinco 
processos centrais para a aprendizagem de segunda língua: 

O transferência de regras da língua materna para a L2; 

O transferência do ensino (o aluno transfere algo que lhe foi ensi-
nado para outro contexto); 

O estratégias de. aprendizagem da L2; 
O estratégias de comunicação na L2; 
O supergeneralização de regras aprendidas da L2. 
Outro conceito cunhado por Selinker é o da supergeneralização: 

Os fenômenos da fossilização linguística são regras, itens linguísticos 
e subsistemas que os falantes de determinada língua nativa tendem a 
conservar em sua interlíngua, em relação a determinada língua-alvo, in
dependentemente da idade ou da quantidade de explicações e instruções 
que recebe na língua-alvo. 

Um exemplo de fossilização por aprendizes de inglês brasileiros 
é a inserção da vogal /i/ no início de palavras iniciadas por /s/ como 
slide, sport ou speak. Esse exemplo é explicado pelo processo (1), pois os 
aprendizes transferem para o inglês uma regra de pronúncia do portu
guês e não adquirem a norma da L2, ou seja, fossilizam o uso da vogal 
antes do /s/. No caso da fossilização, o comportamento linguístico não 

é erradicado e reaparece ao longo do uso da LE. Recorrer à língua ma
terna é, pois, um recurso comum nos estágios iniciais de ASL e muitas 
vezes a transferência é positiva, pois algumas regras da L2 podem ser 
semelhantes às da Ll. 

Uma inovação da teoria da interlíngua é trazer para a teorização a 
ideia de que o fenômeno da ASL pode ser também explicado por dados 
que não reproduzem apenas o sucesso de aprendizagem. 
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8. Modelo cognitivo-interacionista 

Roger W. Andersen (1988) propõe um modelo de desenvolvimen
to da interlíngua, tendo por base o modelo de aquisição de primeira 
língua desenvolvida por Dan Slobin, como explica no resumo de seu 
artigo (Andersen, 1998: 111). 

Essa tentativa de capturar a criação de um sistema de interlín
gua já fora feita em outro modelo que Andersen denominou de teoria 
da nativização. Segundo Ellis (1985: 253), o modelo da nativização, 

proposto por Roger Andersen, se inspira no modelo da aculturação 
de Schumann, acrescentando uma dimensão cognitiva, ignorada por 
Schumann. Ellis explica que Andersen "vê a ASL como o resultado de 
duas forças, que ele rotula de nativização e desnativização". 

Nativização ocorre quando o aprendiz assimila o input recebido 
em termos de sua visão do que constitui o sistema da língua adicional, 
como no fenômeno da pidginização. Enquanto na nativização acontece 
um processo de assimilação, na desnativização, acontece um processo 
de acomodação, pois o aprendiz faz ajustes em seu sistema interno para 
acomodar o input, remodelando sua interlíngua de acordo com a norma 
externa, como um processo de despidginização. A ASL é vista nessa pers
pectiva como uma transição de atenção à norma interna para a externa 

Andersen (1988: 113) afirma que o modelo cognitivo-interacionista 
é basicamente um modelo psicolinguístico. Nessa perspectiva, 

1. os aprendizes tentam e conseguem se comunicar com uma competên
cia mínima; 

2. essas tentativas são tambéln oportunidades para perceber os disposi

tivos linguísticos utilizados pelos falantes nativos; 

3. esses dispositivos, de certa forma, são incorporados pelo aprendiz a 

sua interlíngua; 

4. esta representação interna permanece diferente do que deveria ser 
para um nativo; 

5. a incorporação de novos dispositivos linguísticos (por exemplo: um 

contraste fonológico, uma inflexão, ou uma estrutura sintática) se ade

qua à interlíngua do aprendiz e não carrega sua função ou distribuição 
completa; 

6. ao longo do tempo, o aprendiz vai refinando seu sistema, se as condi

ções forem favoráveis. 
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Ao discutir os processos psicolinguísticos, Andersen (1988: 114) 
afirma: "A tarefa principal da aprendizagem de língua é conseguir co
locar a língua que está fora da cabeça do aprendiz para dentro de sua 
cabeça". Ele diz que se pressupõe que na aprendizagem formal em sala 
de aula "pedaços" da língua são apresentados em sequência, mas em 
contexto natural cabe ao aprendiz impor uma ordem ao que é exposto 
para inserir isso em de sua cabeça. Seu modelo é uma tentativa de ex
plicar esses processos, que resumo a seguir. 

O Princípio um a um: a uma forma corresponde um sentido. No 
começo da aprendizagem, os alunos adquirem uma regra (por 
exemplo: ordem de palavras) e aplicam essa regra a contextos 
nos quais outra ordem seria esperada. 

O Princípio da multifuncionalidade: existe uma pressão em di
reção a um sistema de interlíngua onde determinada forma seja 
multifuncional. Ao adquirir e incorporar uma forma, o aprendiz 
começa a perceber múltiplas formas para o mesmo significado 
(por exemplo: No, not, don't). 

O Determinismo formal: codificação transparente do recurso lin
guístico no input força o aprendiz a decodificá-la. Andersen (1988: 
121) explica: no exemplo da negação, os aprendizes têm a tendên
cia de colocar "no" antes de qualquer constituinte a ser negado 
(por exemplo: no here; they no work), mas depois descobrem ou
tras formas quando elas estão claramente identificáveis no input. 

O Viés distribucional: o princípio do determinismo formal contri
bui para a descoberta da relação correta entre forma e significado, 
mas outras propriedades no input (forma com alta frequência) po
dem levar a incorporação de formas inadequadas à interlíngua. 

O Relevância: funções mais relevantes são adquiridas primeiro. 
Como exemplo, Andersen (1988: 125) cita o morfema -~ para 
marcar plural nos substantivos em inglês que deve ser adquirido 
antes do -~ do caso genitivo e do -~ que marca a terceira pessoa 

do singular. 
O Transferência para outro lugar: regras da 11 ou regras da 12 

já adquiridas podem ser transferidas para outra. Por exemplo, a 
ordem de palavras na L! pode ser transferida para a 12. 

O Relexicalização: esse princípio é assim definido por Andersen 
(1988: 126-127): "Quando você não percebe o padrão estrutural 
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da língua que está aprendendo, usa a estrutura de sua língua 
nativa com itens lexicais da segunda língua" e cita como um dos 
exemplos "I am not marry". 

Andersen (1988: 129) explica que todos os exemplos que utilizou 
para explicar esses processos cognitivos foram coletados em contex
to natural de aquisição, mas acredita que são os mesmos em outros 
contextos. Ele reconhece que é importante também levar em conta as 
estratégias de comunicação usadas por nativos e não nativos em intera
ção e cita trabalhos como os de Hatch (1978), dentre outros. 

9. Modelo da competência variável 

Este modelo é proposto por Rod Ellis (Ellis, 1985: 266), com base 
em duas distinções: o processo de uso da língua (discursos planeja
dos e não planejados) e o produto. Ele alega: "A forma como a língua 
é aprendida é um reflexo da forma como ela é usada". Ellis também 
diferencia o conhecimento linguístico ou das regras da habilidade de 
uso da língua e afirma que o produto resulta da competência variável 
assim como da aplicação variável de procedimentos para efetivação do 
conhecimento no discurso. 

Ellis (1985: 269) resume sua proposta da seguinte forma: 

1. Existe um único armazenamento de conhecimento, contendo regras 
de interlíngua variável de acordo com quão automáticas e quão anali
sadas as regras são. 

2. O aprendiz possui uma capacidade para o uso da linguagem que con
siste de discurso primário.!; secundário e de processos cognitivos. 

3. O desempenho na 12 é variável devido ao emprego de processos pri
mários, utilizando regras não analisadas de 12 em discurso não plane
jado ou devido ao emprego de processos secundários utilizando regras 
analisadas de 12 em discurso planejado. 

4. O desenvolvimento ocorre como resultado de 
(a) aquisição de novas regras de 12 através da participação em vários 

tipos de discurso (isto é, novas regras se originam na aplicação do 
conhecimento processual); 

(b) ativação das regras de 12 que, inicialmente, existem ou em uma 
forma automática não analisada ou em uma forma analisada que 
possa ser usada em discursos não planejados. 
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10. Modelo multidimensional 

Segundo Larsen-Freeman e Long (1991: 270), o modelo é fruto do 
trabalho de um grupo de pesquisa na Universidade de Hamburgo, co
ordenado pro Jurgen Meisel na década de 1970, modelo descrito por 
Cook (1993: 93), a partir de Meisel, Clahsen e Pienemann (1981), Piene
mann, Johnston a Brindely (1988) e Pienemann (1989): 

O termo multidimensional reflete a asserção principal do modelo que 
diz que a aquisição de 12 tem dois lados: de um lado, uma sequência 
rígida de desenvolvimento de certos aspectos da linguagem que não é 
afetada por aspectos do aprendiz ou do ambiente. De outro, existe uma 
sequência variacional para outros aspectos da linguagem que responde 
a diferenças no aprendiz ou na situação. Pressupõe-se que a sequência 
do desenvolvimento dependa de fatores gerais do processamento da lin
guagem. A sequência variacional se baseia em variáveis do aprendiz, tais 
como o nível de integração do aprendiz na cultura alvo. 

Meisel, Clahsen e Pienemann (1981: 109) defendem que é "mais 
produtivo estudar o processo de aprendizagem em si" e afirmam que "o 

aprendiz tem um papel ativo no processo de aprendizagem e não fica 
meramente preso a lacunas estruturais que os linguistas possam achar 

quando comparam a L1 do aprendiz e a L2". 
De acordo com o modelo, é possível prever e explicar estágios de 

desenvolvimento invariantes na aquisição de certos elementos sintáti

cos e morfológicos em termos de restrições de processamento de fala 
hierarquicamente ordenados (Pienemann, Johnston e Brindely, 1988). 

11. Teoria CREED5 associativo-cognitiva 

A teoria, proposta por Ellis (2007), postula que a ASL é baseada na 
construção racional, impulsionada por exemplares ou modelos. É 
também emergente e dialética. Segundo o autor, a aprendizagem de 

línguas, como qualquer outra aprendizagem, segue leis gerais associa

tivas e cognitivas. 

5 Optei por manter a sigla no original. CREED significa (Construction-Based, Rational, 
Exemplar-Driven, Emergente, and Dialect) 
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As construções são as unidades básicas de representação da lin
guagem e "são simbólicas por terem suas propriedades de formas mor
fológicas, sintáticas e lexicais associadas a funções semânticas, pragmá
ticas e discursivas particulares" (p. 78). Muitas dessas construções são 
aprendidas por meio de repetição e de associação. 

Essas associações são racionais, pois os aprendizes constroem 
modelos mentais a partir das experiências linguísticas. "Os sistemas de 
representação estão regulados para fazer previsão sobre as construções 
linguísticas que têm mais probabilidade de serem relevantes no contex

to de produção do discurso [ ... ]" (p. 80). 

Os exemplares, ou protótipos, são gerados pelos enunciados ar
mazenados em construções mentais. Com base na frequência desses 
exemplares, generalizações são feitas e regularidades emergem. Final
mente, Ellis (2007: 84) explica: 

A ASL é também dialética, envolvendo o aprendiz em uma tensão cons
ciente entre forças conflitantes de suas produções na interlíngua e a evi
dência do feedback, ou linguístico, pragmático ou metalinguístico, que 
garantem o desenvolvimento socialmente andaimado. 

Ellis (2007: 88-91) conclui com as seguintes observações: 

1. Exposição a input é necessária para a ASL. 
2. Grande parte da ASL ocorre de forma incidental. 
3. Os aprendizes acabam adquirindo mais do que encontraram no input. 

4. A produção do aprendiz (a fala) segue frequentemente estágios previ-
síveis na aquisição de uma dada estrutura. 

5. A aprendizagem de SL tew resultados variáveis. 
6. A aprendizagem de SL é variável nos seus subsistemas linguísticos. 
7. Há limites nos efeitos da frequência na ASL. 
8. Há limites no efeito da primeira língua do aprendiz na ASL. 
9. Há limites nos efeitos da instrução na ASL. 

10. Há limites nos efeitos do output (produção do aprendiz) na aquisição 
da língua. 

Ellis (2007: 91) considera que sua teoria "relaciona muitos dos com
plementos que subjazem à natureza dinâmica da consciência e à inter
face entre aprendizagem implícita e explícita" e admite que a lingua

gem é um sistema adaptativo complexo, composto de muitas interações, 
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operando em diferentes níveis, diferentes configurações humanas e di

ferentes escalas de tempo. 

12. Teoria da acomodação 

A teoria da acomodação, segundo Ellis (1985: 255), é o resultado da 
pesquisa de Howard Gilles e colaboradores com intergrupos em con
textos multilíngues na comunidade britânica. O objetivo da pesquisa 
é "investigar como o uso da língua pelos intergrupos reflete atitudes 

sociais e psicológicas na comunicação interética". A teoria "chama a 
atenção para os papéis das atitudes sociopsicológicas, motivação, ins

trução formal e comunidades maiores ou ambientes de aprendizagem 

de 12" (Phillips, s.d.). 
Apesar de algumas semelhanças com a teoria da aculturação de 

Schumman, a proposta tem suas especificidades. Segundo Ellis (1985: 

256), a teoria de Schumman foca na distância real e a de Gilles, na dis

tância percebida, além de pressupor que essas distâncias não são fenôme
nos absolutos, mas sujeitos a constantes negociações durante a interação. 

Gilles et al., em Weatherall, Watson e Gallois (2007), explicam que 

a teoria da acomodação, desenvolvida por Gilles (1973), postula que os 

indivíduos mudam seus comportamentos comunicativos para indicarem 

suas atitudes em relação ao interlocutor. Beebe e Gilles (1984: 8) afirmam: 

As pessoas tendem a convergir linguisticamente em direção aos padrões 
de fala característicos de seus receptores quando (a) desejam sua aprova
ção social e os custos percebidos de agir dessa forma são proporcional
mente inferiores às recompensas esperadas; e/ou (b) desejam um nível 
alto de eficiência na comunicação; e (c) não se percebe que normas so
ciais ditam estratégias de fala alternativas. 

Thanasoulas (s.d.) argumenta: "Trocamos de estilo de fala em um pis

car de olhos, dependendo de um amplo espectro de variáveis, tais como, o 

contexto, o tópico do discurso, a pessoa com quem interagimos, o propósi

to da interação etc.". Ele cita, como exemplos, a tendência a falar devagar 

com estrangeiros ou de usar gramática simplificada com crianças. 
"Esse constante movimento de aproximação e de afastamento na 

direção do outro por meio de mudança de comportamento comunicativo 
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é chamado de acomodação" (Gilles et al., 2007: 134) e se dá pela mudan
ça de estilo e escolha de código (Coupland e Gilles, 1988: 175). 

Uma das estratégias de acomodação é a da convergência usada 
para que haja uma adaptação de comportamentos comunicativos (por 
exemplo: pronúncia, velocidade da fala, recursos paralinguísticos, 
como o riso, por exemplo) aos comportamentos do interlocutor. Outra 
estratégia é a da divergência, entendida como "a forma como os falan
tes acentuam diferenças verbais e não verbais entre eles e os outros" 
(Gilles, Coupland e Coupland, 1991: 8). Um exemplo é a conservação 

do sotaque como estratégia de manutenção da identidade. Isso pode ser 
observado também na língua materna. Há pessoas que perdem rapida
mente o sotaque de sua região quando mudam para outra, tal é a con
vergência com a nova comunidade. Outras mantêm o sotaque e gostam 
de exibir esse seu traço de identidade. 

James (1993) identificou quatro tipos possíveis de acomodação em 
contextos nos quais existem encontros desiguais entre falantes de lín
guas diferentes. 

Aprendiz Falante nativo 

convergência ascendente (interlíngua) convergência descendente (foreign talk 
ou fala simplificada) 

divergência descendente (pidgin) divergência ascendente (distinção entre 
os grupos) 

O Convergência ascendente: ideal para a AS1. O aluno será 
motivado a conseguir o domínio da nova língua. Segundo Ellis 
(1985: 258), a convergência ascendente "envolve a atenuação das 
marcas linguísticas do grupo interno" e o aprendiz tem motiva
ção em relação ao grupo externo. 

O Divergência descendente: grupos subordinados usam marcas 

de fala étnicas na língua do outro na qual são fluentes, ou seja, 
há uma acentuação das marcas do grupo interno. No contexto 
de línguas estrangeiras, um exemplo, são as pessoas fluentes, 
mas que mantém a entonação de sua língua materna. 

O Convergência descendente: quando o falante nativo, o falante 
proficiente ou professor ajusta a complexidade de sua fala para 
tornar o processamento mais fácil para o aprendiz. 
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O Divergência ascendente: quando o grupo de falantes nativos 
sente sua identidade ameaçada pelo grupo do aprendiz e tende a 
marcar essa diferença. Um exemplo é a recusa em usar fala simpli
ficada e o realce ao acento local de forma a excluir o outro grupo. 

Ellis (1985: 258) lembra que a ocorrência de convergência ascen
dente e divergência descendente pode flutuar de acordo com as esco
lhas do aprendiz de marcar sua fala como aquela do grupo interno. 

Na teoria da acomodação, o nível da motivação é um fator determi
nante na proficiência em 12. Motivação alta geraria um maior nível de 

proficiência e também o envolvimento com comunidades da língua-al
vo. Segundo Phillip (online), "se não há oportunidade para participar da 
comunidade da língua-alvo, a proficiência é baixa e os aprendizes não 

se sentem motivados". Nem sempre essa inserção é plenamente possí
vel, mas Phillip cita o uso de filmes, como exemplo de participação na 
comunidade da língua-alvo, no caso de uma comunidade onde lecionou 
em uma localidade remota da China. Segundo ele, isso propiciou bons 
resultados na aprendizagem. 

Ellis (1985: 258) conclui que o progresso na AS1 ocorre quando a 
predisposição geral é em direção à convergência ascendente (atenção 

à forma e ao uso de estilo cuidadoso) e a fossilização ocorre quando a 
predisposição geral é em direção a divergência ascendente (ausência de 
atenção à forma e dependência em relação ao estilo vernacular). 

Assim como Ellis (1985: 259), também ponho em dúvida a aplica
ção da teoria da acomodação em contextos como o brasileiro, apesar de 
os aprendizes de língua estrangeira também trocarem de estilo de fala 
durante o uso da 12. 

13. Abordagem da identidade 

Os fundamentos da abordagem da identidade estão em Norton 

Peirce (1995) e Norton (2000). Norton (2000: 4) chama a atenção para 

as relações de poder nas interações sociais entre aprendizes de segunda 
língua e falantes da língua-alvo. Ela lembra: "Os fatores afetivos são 
frequentemente construídos socialmente em relações de poder injustas, 

que mudam com o tempo e o espaço, e que possivelmente coexistem de 
forma contraditória em um indivíduo". 
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A autora acrescenta: "Os teóricos da ASL não exploraram adequa
damente como as relações injustas de poder limitam as oportunidades 
que os aprendizes de segunda língua têm para praticar a língua-alvo 
fora da sala de aula" (p. 5). Os aprendizes são rotulados de motivados ou 
não motivados, introvertidos ou extrovertidos etc., sem levar em conta 
as relações de poder que os impedem ou os estimulam a interagir. 

Norton (2000: 5) apresenta a seguinte definição de identidade: "A 
forma como uma pessoa entende sua relação com o mundo, como essa 
relação é construída ao longo do tempo e do espaço e como a pessoa com

preende as possibilidades para o futuro". Ela argumenta que as teorias 
de ASL deveriam desenvolver um conceito de identidade nos contextos 
de desigualdade e esclarece que "o papel da linguagem é constitutivo e 

constituído por uma identidade do aprendiz" (p. 5). Norton acrescenta: 

É através da linguagem que uma pessoa ganha acesso ~ ou tem o acesso 
negado ~ a redes sociais de poder que dão aos aprendizes a oportuni
dade de falar. Dessa forma, a língua não é concebida como um meio de 
comunicação neutro com referência aos seu significado social (p. 5). 

Norton e McKinney (2011: 73) afirmam o seguinte: "Na perspecti

va da identidade, quando os aprendizes falam, eles estão negociando e 
renegociando o sentido de seu 'eu' em relação a um mundo social maior 

e reorganizando essa relação em múltiplas dimensões de suas vidas". 
Nessa perspectiva, o conceito de lingua(gem) "não é o de uma forma 

neutra de comunicação, mas o de uma prática socialmente construída 
em eventos hegemônicos, atividades e processos que constituem a vida 

diária - as práticas que podem sez consideradas normais pela socieda
de dominante" (Norton, 2000: 130). 

Outros dois conceitos importantes na abordagem da identidade 

são os de investimento, comunidades imaginadas e identidades 
imaginadas. 

13.1. Investimento 

Norton (2000: 10) propõe a metáfora do investimento em substi

tuição à da motivação, pois entende que motivação, um termo da psico
logia, não consegue capturar as relações de poder complexas no campo 
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da ASL. Esse conceito foi introduzido por ela em Norton Peirce (1995). 
Em Norton (2000: 10), ela justifica: o termo pode "sinalizar as relações 
socialmente construídas dos aprendizes com a língua-alvo e seus dese
jos, frequentemente ambivalentes, de aprender e praticar a língua". A 
ideia é a de que os aprendizes investem na aprendizagem da língua na 
expectativa de alcançar recursos materiais e simbólicos. 

Norton Peirce (1995) explica que investimento não é sinônimo de 
motivação instrumental porque a motivação é uma propriedade do 
aprendiz de língua. A noção de investimento "tenta capturar as relações 
do aprendiz de língua com o mundo em transformação" (p. 17), pois 
o aprendiz é alguém com "identidade social complexa e com desejos 
múltiplos" (p. 17-18). 

Na perspectiva do investimento, Norton Peirce (2000: 16) adverte 
que o insucesso de um aluno não pode ser explicado pela ausência de 
motivação ou desejo de aprender a língua, pois o motivo pode ser asso
ciado a condições de marginalização. 

13.2. Comunidades imaginadas e identidades imaginadas 

Norton e McKinney (2011: 76) explicam: "Comunidades imagina
das6 se referem a grupos de pessoas, não tangíveis e acessíveis de forma 
imediata, com quem nos conectamos por meio do poder da imagina
ção". "A afiliação dos aprendizes a comunidades imaginadas pode afe
tar suas trajetórias de aprendizagem." 

Finalmente, Norton e McKinney (2011 8) se inspiram em teorias 
pós-estruturalistas: 

O trabalho de Bakhtin nos encoraja a pensar a aprendizagem de uma lín
gua dentro de discursos específicos e com interlocutores específicos. Os 
falantes têm de lutar para se apropriarem das vozes dos outros e usarem 
essas vozes para seus próprios propósitos. 

Nessa perspectiva, as pesquisadoras endossam as visões de Bour
dieu e de Bakhtin e lembram aos teóricos de ASL: "A língua não pode 

6 O termo comunidade imaginada foi cunhada por Andersen (1983) para se referir às na
ções que são, na verdade, comunidades imaginadas, pois nunca teremos contato com todos 
os membros dessas comunidades, por menores que sejam. 
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ser idealizada" e "as relações de poder no uso da língua têm implica

ções importantes no modo como os aprendizes são posicionados pelos 
outros, nas oportunidades de fala e nas variedades de linguagem que 
ensinamos e que eles usam" (p. 78). 

A proposta de Norton (1995, 2000) deixa de ver o aprendiz como 

processador de linguagem e passa a considerá-lo como participante de 

uma comunidade de prática, lutando para se apropriar das vozes dessa 

comunidade, consequentemente, construindo sua identidade de apren
diz/usuário da língua-alvo. 

14. Teoria da atividade 

Engestrom e Miettinen (1999: 1) esclarecem: a teoria da atividade 

é um nome comumente aceito para uma linha de teorização e pesqui

sa iniciada pelos fundadores da escola russa de psicologia histórico

-cultural, L. S. Vygotsky, A. N. Leontiev e A. R. Luria, entre os anos 

1920 e 1930. A teoria tem como ponto de partida a ideia de mediação 

de Vygotsky, que se dá por meio de signos e de artefatos culturais, enri

quecida pelas noções bakhtinianas de linguagem, gêneros do discurso e 

voz. A teoria da atividade foca o indivíduo agindo em contextos sociais. 

Lantolf (2001: 144-145) apresenta seis princípios fundamentais da 

teoria da atividade: 

1. A mente humana é formada e funciona como consequência da intera
ção humana com o ambiente culturalmente construído. 

2. O ambiente cultural é tão objet~_vo quanto as propriedades físicas, quí
micas e biológicas. 

3. As atividades são orientadas para os objetos (concretos ou ideais) e 
impelidas por motivos ou necessidades (físicos, sociais e psicológicos). 

4. Os processos mentais são derivados de ações externas ao longo do curso 
da apropriação dos artefatos, tanto físicos quanto semióticos (signos, pala
vras, metáforas, narrativas), disponibilizados por uma cultura particular. 

5. A mediação por meio do uso de ferramentas culturalmente construí
das e vozes dos outros (ou discursos) modelam a forma como as pes
soas agem e pensam como resultado da interiorização. 

6. Entender a atividade humana, incluindo a atividade mental, significa 
saber como ela se desenvolveu em sua forma existente. 
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Engestrõm e seus colegas propõem um sistema de atividades cujos 
elementos são: objeto, sujeito, artefatos mediadores (signos e ferramen
tas), regras, comunidade e divisão de tarefas. 

Lantolf (2000: 8) observa: "Atividade na teoria de Leontiev não é 
simplesmente fazer alguma coisa, é fazer alguma coisa motivada ou por 
uma necessidade biológica, como a fome, ou por uma necessidade cultu
ralmente construída, como a necessidade de ser letrado em certas cultu

ras". E explica: "As necessidades se tornam motivos assim que se tornam 

algo dirigido a um objeto específico". Lantolf cita como exemplo a fome, 

ela só se torna um motivo quando a pessoa decide procurar comida. 
Para Block (2003: 102), "motivo diz respeito ao porquê de alguma 

coisa ser feita; ação, ao que é feito; e operação a como algo é feito". E 

acrescenta: 

No caso de um aprendiz de língua e da atividade de aprendizagem de 
uma língua, começamos com a necessidade fundamental de interagir e 
de nos tornarmos parte de um grupo social, e o objetivo, derivado dessa 
necessidade, é alcançar a participação plena no referido grupo. Esse ob
jetivo cria um motivo para a ação a ser empreendida. As ações dependem 
das metas e, no caso do aprendiz de língua, as metas se relacionariam a 
alguns aspectos da linguagem e da comunicação. 

A respeito dos motivos na aprendizagem de línguas, Lantolf (2001: 

146) diz que eles têm a ver com "a significância que as línguas e o es

tudo da língua têm para os indivíduos em suas vidas". Ele apresenta 

alguns exemplos de narrativas de aprendizes para demonstrar como a 

aprendizagem da língua tem sentidos diferentes para cada aprendiz. Nas 

narrativas do projeto AMFALE, temos também vários exemplos desses 

motivos diferentes: desde uma aprendiz que diz não gostar da língua in

glesa e nem das músicas em inglês, mas aprende a língua por imposição 

do mercado de trabalho, até um outro que é movido pelo desejo de ser 

americano, tamanha é a sua identificação com aquela cultura. 

Lantolf (2001: 148) lembra que, na sala de aula, os aprendizes têm 

histórias diferentes e, por isso, não têm os mesmo motivos para estar 

na sala de aula e aprender a língua. Eles podem até fazer as mesmas 

atividades, mas "cognitivamente eles não estão engajados na mesma 

atividade. E isso é o que importa, porque é a significância da atividade 

que modela a orientação do indivíduo para aprender ou não". 
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Na perspectiva da teoria da atividade, os aprendizes devem ser 
vistos não como dispositivos de processamento, mas como agentes hu
manos. A ASL é mais do que a aquisição de formas, ela diz respeito "ao 
desenvolvimento ou ao fracasso no desenvolvimento, às novas formas 
de mediação e às relações com os outros e consigo mesmo" (Lantolf, 
2001: 145). 

Esses agentes humanos interagem em comunidades, e Lantolf 
(2001: 149) recorre ao conceito de 'participação periférica legítima' de 

Lave e Wenger (1991) para explicar as relações mediadas entre parti
cipantes novos e antigos em uma comunidade. De acordo com esse 
conceito, os novatos iniciam sua participação na comunidade de forma 
periférica, até ganharem mais experiência e terem uma participação 
mais central. 

A ASL equivale ao processo de se tornar membro de uma comuni
dade e adquirir a língua dessa comunidade. A aprendizagem é, portan
to, uma atividade situada em uma comunidade onde se possa praticar 
a 12. 

O próximo modelo, o modelo dialógico, guarda muita semelhança 
com a teoria da atividade, 

15. Modelo dialógico 

Marysia Johnson (2004) descreve um novo modelo para a ASL, 
combinação de teoria sociocultural de Vygotsky com o dialogismo de 

Baktin. Ela acredita que essa proposta concilia os aspectos mental e 
social, em uma relação dialética. "' 

Nessa perspectiva, abandona-se a tradicional separação entre com
petência e desempenho, pois ambas são vistas como dois lados da mes
ma moeda. A origem da competência não estaria em um dispositivo de 

aquisição de linguagem, mas na realidade social, no uso da linguagem 
em contextos sociais localizados, ou seja, não universal. 

A língua, nesse modelo, passa a ser vista por meio dos gêneros 
discursivas, ou práticas discursivas, reflexo de "uma variedade de ce
nários socioculturais e institucionais" (Johnson, 2004: 173). 

Johnson (2004: 173) argumenta: "Nesse novo paradigma, a pes
quisa em ASL foca na identificação, descrição e explicação de todos 
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os possíveis gêneros discursivas que podem ser encontrados em dado 
contexto sociocultural e institucional". E acrescenta: outro foco é "a 
investigação dos efeitos dos vários gêneros discursivas nas habilidades 
do aprendiz na segunda língua". Assim, a análise desses gêneros seria 
feita em termos de enunciados, atos de fala, mecanismos de tomada de 
turno e de reparos etc., e não em termos do código linguístico. 

A autora justifica a necessidade desse tipo de análise do discurso 
porque "nós todos somos produtos da apropriação de muitas vozes en

contrada em uma variedade de contextos tais como o educacional, o 

familiar, o político, o econômico e o judiciário, o da saúde e o das ins

tituições religiosas" (p. 173-174). Para ela, "a apropriação de novas vo

zes deve acontecer em contextos reais, que podem ser semelhantes aos 

contextos da língua nativa do aprendiz[ ... ]" (p. 174). Também menciona 

a importância das muitas realidades, das muitas vozes, incluindo as da 

cultura nativa do aprendiz, que devem ser reconhecidas e respeitadas, 

pois fazem parte de sua identidade. 

Johnson (2004: 176) afirma: 

O maior propósito do modelo dialógico da ASL é descobrir os proces

sos que permitem que o aprendiz de 12 se torne um participante ativo 

em uma variedade de contextos da cultura da língua-alvo ou investigar 

como a participação em uma variedade de contextos socioculturais lo

cais afeta a habilidade do aprendiz na segunda língua e como a partici

pação em um contexto sociocultural afeta a participação do aprendiz em 

outro contexto. 

Vejamos um resumo dos onze princípios da teoria proposta por 

Johnson (2004: 179): 
O A aprendizagem de língua não é universal nem linear, mas loca

lizada e dialética. 
O Competência e desempenho estão em uma relação dialética. 

O A língua não é vista como código, mas como discurso incorpo

rado em contextos socioculturais locais variados. 
O O aprendiz não é um mero processador de um código linguístico 

que não consegue lidar com forma e significado ao mesmo tempo. 

O Adquirir a língua-alvo é adquirir práticas discursivas em dado 

contexto sociocultural e institucional. 
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O Práticas discursivas típicas de determinado contexto sociocultu
ral não estão limitadas aos signos verbais. 

O O desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento da SL não 
estão separados neste modelo. 

O A interação entre vozes velhas e novas é essencial para o desen
volvimento linguístico e cognitivo do aprendiz. 

O O desenvolvimento da habilidade na segunda língua é visto 
como o processo de se tornar participante ativo na cultura da 
língua-alvo. 

O A responsabilidade dos pesquisadores nessa abordagem é inves
tigar o processo de se tornar participante ativo na cultura da 
língua-alvo. 

O Os métodos de pesquisa devem ser desenvolvidos para capturar 
os processos fundamentais da participação. 

Johnson (2004: 180) chama a atenção para as implicações dessa 
teoria em sala de aula. A sala de aula tem de refletir as possíveis rea
lidades socioculturais, e isso implica banir as atividades artificiais e 

propiciar mais interação, colaboração e andamento. 

16. Conclusão 

Neste capítulo, apresentei uma breve descrição de quinze teorias 

de ASL que, em conjunto com as teorias apresentadas nos 9 capítulos 
anteriores, somam 24 estudos sobre ASL. Tenho consciência da produ
tividade da área e admito que muitas pesquisas não foram contempla

das, mas acredito que minhas es~olhas podem fornecer um panorama 

das teorias mais conhecidas nessa área de pesquisa. 
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.. 
Aceitabilidade: julgamento de falante 

de uma língua sobre um enunciado em 
termos de sua ocorrência na língua. 

Aculturação: "Integração social e psi
cológica do aprendiz com o grupo da 
língua-alvo" (Schumann, 1978a: 28). 

Análise contrastiva: comparação de 
dois sistemas linguísticos, a língua ma
terna e outra língua. 

Andaime (sca{folding): "Meio pelo qual 
um adulto ou 'especialista' ajuda al
guém que é menos adulto ou menos 
especialista" (Wood, Bruner e Ross, 

1976: 89). 

Aprendibilidade {learnability): "Pro
priedade das gramáticas das línguas 
naturais que são alcançadas sob con
dições específicas. A consideração de 
formas alternativas nas quais esse al
cance pode ser explicado" (Ritchie e 

Bathia, 1996). 

Aprendizagem de LE: aprendizagem de 
outra língua no contexto da língua ma
terna; competência linguística adquiri

da de forma consciente. 

Aquisição de LE: competência linguís
tica adquirida de forma inconsciente. 

Aquisição de segunda língua (ASL): 
"Aprendizagem de outra língua, depois 
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que se aprendeu a língua nativa" (Gass 

e Selinker, 1994: 4). 

Artefato cultural: "Um artefacto cultu
ral é um objeto feito pela mão do ho
mem que fornece informações sobre 
a cultura do seu criador e usuários" 
(disponível em: < http://pt.wikipedia. 
org/wiki/ Artefacto_cultural >; acesso: 

12 ago. 2014). 

Associacionismo: teoria psicológica que 
defende que o conhecimento é produ
zido pela associação de ideias. 

Atrator: "Região do estado de fase de um 
sistema para o qual o sistema tende a 
se mover" (Larsen-Freeman e Came

ron, 2008: 50). 

Atrator estranho: "Região do estado de 
fase de um sistema na qual o compor
tamento do sistema se torna bastante 
incontrolável e instável" (Larsen-Free
man e Cameron, 2008: 57). O atrator 
estranho tem uma estrutura fractal. .. 

Behaviorismo: área da psicologia que 
estuda o comportamento observável. .. 

Caótico: refere-se a comportamentos ins

táveis e aleatórios. 
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Choque cultural: "Ansiedade resultan
te de desorientação ao entrar em uma 
nova cultura" (Shumann, 1978a). 

Choque linguístico: frustração gerada 
pela mudança no ambiente linguístico 
quando esta resulta em redução na ca
pacidade de comunicação. 

Competência: capacidade de produção 
e compreensão da língua. Na teo
ria chomskiana, competência é de
finida como "o conhecimento que o 
falante-ouvinte possui de sua língua" 
(Chomsky, 1975: 84). É um conheci
mento inato, uma competência bioló
gica e não comportamental. 

Competência comunicativa: termo 
cunhado por Deli Hymes (1971) em 
contraposição ao conceito de compe
tência chomskiana para designar a 
competência de produzir e compreen
der enunciados gramaticais, adequa
dos e aceitáveis nos contextos em que 
são produzidos. 

Competência discursiva: capacidade 
do indivíduo de produzir enunciados 
adequados às suas intenções comuni
cativas e à situação comunicativa em 
diversas práticas sociais da linguagem. 

Competência estratégica: capacidade 
de usar estratégias comunicativas para 
superar dificuldades na comunicação ... 

Competência gramatical: capacidade 
do falante de produzir enunciados de 
acordo com as normas gramaticais. 

Competência sociolinguística: refere
-se ao domínio das regras sociocultu
rais de uso da linguagem. 

Complexidade: conjunto de teorias que 
estudam sistemas cujas partes ou sub
sistemas estão em interação e produ
zem emergências. Estes sistemas são 
dinâmicos, adaptativos, abertos, auto
-organizáveis, algumas vezes caóticos. 

Comportamento verbal: "Comporta
mento reforçado pela mediação de ou
tra pessoa" (Skinner, 1992: 14). 

Comunidade imaginada: "Comunida
des imaginadas se referem a grupos de 
pessoas, que não estão acessíveis ou 
tangíveis de forma imediata, com quem 
nos conectamos pelo poder da imagina
ção" (Kanno e Norton, 2003: 241). 

Comunidade de prática: "Grupo de 
pessoas que compartilham uma preo
cupação ou paixão por algo que eles 
fazem e aprendem como fazer melhor 
em interações regulares" (Wenger
-Trayner, s.d.). 

Condição inicial: descrição do estado de 
um sistema dinâmico em um ponto es
pecífico no tempo. 

Condicionamento operante: processo 
de mudança de comportamento por 
meio de reforço positivo ou negativo. 

Conexionismo: modelo computacional 
da mente sobre aquisição de conheci
mento inspirado na estrutura neural. 

Conhecimento declarativo: conheci
mento de fatos e conceitos. 

Conhecimento processual: conheci
mento de procedimentos, de como fa
zer alguma coisa. 

DAL: ver Dispositivo de aquisição de 
linguagem 

Desempenho (performance): na teoria 
chomskiana, desempenho é definido 
como "o uso efetivo da língua em situa
ções concretas" (Chomsky, 1975: 84). 

Dispositivo de aquisição de lingua
gem (DAL): órgão ou faculdade da 
linguagem. 

Distância psicológica: distância ou 
proximidade entre o indivíduo, inde-
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pendentemente de seu grupo social, e 
o grupo que fala a outra língua, em ter
mos de choque linguístico e cultural, 
motivação integrativa e instrumental 
e permeabilidade de ego. Quanto me
nor a distância psicológica, melhores 
são as condições para a aprendizagem 
(Schumann, 1976). 

Distância social: distância entre um 
indivíduo, membro de um grupo so
cial, em contato com outro grupo de 
falantes de outra língua. Essa distância 
é causada por relações diversas como 
dominação vs. subordinação, assimi
lação, aculturação vs. preservação etc. 
Quanto menor a distância social, me
lhores são as condições para a aprendi
zagem (Schumann, 1976). 

Drill: exercícios de repetição. 

• Efeito borboleta: ideia usada na teoria 
do caos como metáfora para o fenôme
no segundo o qual pequenas mudan
ças nas condições iniciais podem resul
tar em consequências imprevisíveis e 
significativas. 

Enculturação: "Processo pelo qual a 
sociedade condiciona seus membros 
para que assimilem a cultura domi
nante e participem da evolução da so
ciedade" (disponível em: < pt.scribd. 
com/doe/ .. ./!ris-Maria-Ribeiro-Porto
-Brincar-e-Coisa-Seria-pdf >; acesso: 
12 ago. 2014). 

Entropia: "Em linhas gerais, a entropia 
é um conceito ligado à segunda lei da 
termodinâmica, que trata da transfor
mação de energia em trabalho e diz 
que a transferência de calor sempre 
acontece do corpo mais quente para 
o mais frio, até que a temperatura de 
ambos seja igual. Durante a transfe
rência, parte da energia é dissipada, 

perdida no meio. A entropia pode ser 
considerada como a medida da energia 
que se dissipa nesse processo" (Vetro
mille-Castro, 2007: 90-91). 

Esquema (schemata): "Estrutura de 
dados que representam os conceitos 
genéricos armazenados na memória" 
(Rumelhartet al., 1986: 18). Na visão 
conexionista, Rumelhart et a/. (1986: 
21) definem esquema como "estruturas 
de dados que representam os conceitos 
genéricos armazenados na memória". 

Estímulo: "Qualquer objeto no ambiente 
geral ou quaisquer mudanças no orga
nismo devido a condições fisiológicas" 
(Watson, 1930: 6). 

Estruturalismo: "Termo usado na lin
guística para nomear qualquer aborda
gem de análise da língua que focalize 
os traços linguísticos como estruturas 
e sistemas" (Crystal, 1988). 

Expressões formulaicas: expressões ro
tineiras usadas como se fossem uma só 
palavra. Exemplos: C'est la vie; I can't 

believe it!; Não me diga! 

Evidência negativa: "Insumo linguístico 
que obtemos através de correção explí
cita ou implícita de um enunciado que 
produzimos" (Mota, 2008: 22). 

• Faculdade da linguagem: um módulo 
cognitivo inato comum a todos os seres 
humanos que permite adquirir e usar 
a língua. 

Falante ideal: idealização de um falante 
que teria todo o domínio da língua. 

Fala privada: se refere ao fato de o apren
diz se interrogar e conversar consigo 
mesmo enquanto executa uma tarefa. 

Feedback: "Processo pelo qual o efeito do 
output de uma ação 'retorna' (alimen
ta de volta) para modificar a próxima 
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ação" (disponível em: < http://www. 
businessdictionary.com/definition/fe
edback.html >; acesso: 12 ago. 2014). 

Filtro afetivo: "Bloqueio mental causado 
por fatores afetivos (alta ansiedade, auto
estima e motivação baixas) que impede 
o input de atingir o dispositivo de aquisi
ção de linguagem" (Krashen, 1985: 100). 

Filtro do output: um tipo de filtro que 
impede que uma regra adquirida seja 
usada na produção linguística. 

Fossilização: estacionamento da apren
dizagem de alguns itens linguísticos 
que se tornam permanentes, apesar de 
incorretos, antes de atingirem o nível 
ideal de proficiência. 

Fractal: "Um padrão geométrico que se 
repete em todas as escalas ao produzir 
formas e superfícies que não podem 
ser representadas pela geometria clás
sica" (disponível em: < http://www. 
thefreedictionary.com/fractal >; aces
so: 12 ago. 2014. 

Função da linguagem: propósitos associa
dos aos enunciados tais como pedir in
formação, cumprimentar, discordar etc. 

Função metalinguística: função de aná
lise e de descrição da linguagem. .. 

Gestalt: teoria da psicologia que estuda 
a percepção humana e que defende 
que não se conhece o todo por meio 
das partes, pois o todo é mais do que a 
mera combinação das partes. 

Gramaticalidade: julgamento de falante 
de uma língua sobre um enunciado em 
termos de sua boa formação. 

Gramática universal (GUJ: princípios 
gerais do sistema gramatical mental 
presentes em todas as línguas. A gra
mática universal é genética e inata. 

III 
Hipótese contrastiva: essa hipótese pos

tula que a língua materna do aprendiz 
influencia na ASL e que estruturas se
melhantes são aprendidas mais facil
mente e as que divergem geram mais 
erros; 

Hipótese da compreensão: hipótese 
desenvolvida por Krashen e que pos
tula que "adquirimos a língua quando 
compreendemos mensagens, quando 
entendemos o que as pessoas nos di
zem e quando compreendemos o que 
lemos" (Krashen, 2004: 21). 

Hipótese da interação: a hipótese da 
interação, hipótese interacional ou in
teracionista defende que a ASL se dá 
por meio da interação entre o aprendiz 
e outro(s) falantes. 

Hipótese do input: hipótese desenvolvi
da por Krashen que afirma que a ASL 
se dá por meio de input compreensível 
mais um nível de dificuldade. 

• Inatismo: uma hipótese de que a língua 
se desenvolve a partir de uma gramá
tica inata. Ou seja, os seres humanos 
são programados biologicamente para 
desenvolver a linguagem. 

Input: "Língua que o aprendiz ouve ou 
recebe e com a qual aprende" (Long

man Dictionary of Applied Linguistics). 

Intake: absorção do insumo. "O insumo 

linguístico que os aprendizes podem 
realmente utilizar para a aquisição da 
língua" (Krashen, 1978: 15). 

Interlíngua: um tipo de língua em pro
cesso de construção por aprendizes de 
L2, ainda não proficientes, que apre
senta algumas características da L1 
em conjunto com elementos da L2 em 
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tentativas de aproximação com a L2. 
Língua produzida por um falante não 
nativo (Gass e Selinker, 1993). 

Investimento: termo proposto por Nor
ton (2000: 10) em substituição a moti
vação. A ideia é a de que se os apren
dizes investem na aprendizagem da 
língua na expectativa de alcançar re
cursos materiais e simbólicos. 

• Langue: conceito saussuriano para lín
gua, entendido como "um produto so
cial da faculdade da linguagem e um 
conjunto de convenções necessária~, 

adotadas pelo corpo social para permi
tir o exercício dessa faculdade nos in
divíduos" (Saussure, s.d., 17). Ou ain
da "a língua é para nós a linguagem 
m~nos a fala. É o conjunto de hábitos 
linguísticos que permitem a uma pes
soa compreender e fazer-se compreen

der" (Saussure, s.d., 92). 

Língua-alvo: a língua que se almeja a~ren
der. Esse conceito tem sido questiona
do. A metáfora do alvo representa a 

língua como algo fixo e imóvel. 

Língua estrangeira: língua falad~ fora 
do contexto onde vive o aprendiz (por 
exemplo: brasileiros aprendendo in

glês no Brasil). 

Língua fonte: uma língua da qual se to
mam palavras de empréstimos. 

Lingualização: "Processo de produçã~ 
de sentido e de criação de conheci

mento e de experiência através da lin

guagem" (Swain, 2006: 98). 

Língua materna: ver língua nativa. 

Língua nativa (L1, primeira língua ou 
língua materna): "A primeira língua 
que uma criança aprende" (Gass e Se

linker, 1994: 4). 

.. 
Mediação: na visão de Lantolf (2011: 2.5), 

mediação é "a criação e o uso de meiOs 
auxiliares artificiais para agir - fisica
mente, socialmente e mentalmente". 

Memória declarativa: memória de fatos 
e eventos. 

Memória de trabalho: memória tempo
rária para manipulação e organização 
de informação. 

Memória processual: memória de de
sempenho de ações. 

Metacognição: reflexão sobre o próprio 
conhecimento. 

Método de gramática e tradução: mé
todo de ensino de línguas estrangeiras 
que utiliza listas de palavras e exp_li~a
ções gramaticais seguidas de exerciCIOS 
de tradução e versão. 

Método direto: método de ensino de 
línguas estrangeiras, baseado na teo
ria associacionista da psicologia, que 
postula que 0 aprendiz deve associar 
os significados diretamente com a LE, 
sem interferência da língua materna. 

Modelo da gramática universal: mo
delo de ASL que parte do pressuposto 
de que a GU (gramática universal) está 
também presente na aquisição da L2 
em interação com o input da LZ e a gra
mática da Ll. 

Modelamento (das respostas): forne
cimento de modelos (exemplos) para 
serem imitados. 

Modelo monitor: teoria proposta por 
Krashen que faz distinção entre aqui
sição e aprendizagem e que afirma que 
regras gramaticais aprendidas servem 
apenas para 0 monitoramento da pro
dução linguística. 

Modularidade da linguagem: teoria de 
que a mente é composta de módulos, 
sendo um deles o da linguagem. 
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Monitor: editor da produção linguística 
que se utiliza do conhecimento cons
ciente da gramática aprendida. 

Motivação integrativa: "Desejo de se 
tornar membro de outro grupo et
nolinguístico" (Gardner e Lambert, 
1972: 12). 

Motivação instrumental: "Desejo de 
ganhar reconhecimento social ou van
tagens económicas através do conheci
mento da língua estrangeira" (Gardner 
e Lambert, 1972: 14). .. 

Não linear: "Mudança que não é propor
cional ao input" (Larsen-Freeman e Ca
meron, 2008: 31). 

Nativização: processo de assimilação 
da segunda língua, também entendido 
como aculturação. 

Negociação de sentido: refere-se a mo
mentos na interação em que um inter
locutor sinaliza ao outro interlocutor a 
não compreensão e este tem a possibi
lidade de refazer sua fala de forma a se 
fazer entender pelo primeiro. 

Noticing (percepção): atenção conscien
te a aspectos linguísticos da L2. 

Output: enunciados produzidos pelo 
aprendiz. .. 

Parole: conceito saussuriano para fala, 
entendido como "parte individual da 
linguagem" [ ... ], "a soma do que as pes
soas dizem" (Saussure, s.d., 17). 

Período silencioso: refere-se a um perío
do inicial da aprendizagem de línguas 
em que os aprendizes não se arriscam 
a falar. 

Permeabilidade do ego: percepções 
menos rígidas que os indivíduos, espe
cialmente as crianças, têm dos limites 
da língua. 

Pesquisa experimental: tipo de pes
quisa que consiste em testar hipóteses 
manipulando, controlando e medindo 
variáveis para identificar relações de 
causa e efeito. 

Pidgin: "Uma língua pidgin é uma forma 

de fala simplificada e reduzida usada 
para a comunicação entre pessoas de 
línguas diferentes. Uma língua pidgin 

se caracteriza pela ausência de mor

fologia flexionada e pela tendência a 
eliminar transformações gramaticais" 
(Schumann, 1978b: 260). Uma língua 
pidgin não tem falantes nativos. 

Pidginização: desenvolvimento da gra
mática da segunda língua de forma 
bastante simplificada e com vocabulá
rio bastante reduzido. 

Positivismo: filosofia do conhecimento 

que pressupõe a existência de uma 
realidade objetiva e que postula que o 
conhecimento é adquirido por meio de 
verificações empíricas. 

Processamento distribuído paralelo: 
distribuição de informações pelas vá
rias camadas do cérebro. 

• Rede conexionista: "Uma rede cone
xionista é formada, basicamente, por 

unidades (numa analogia com nossos 

neurónios) interligadas umas às outras 
através de conexões (analogia com si
napses), um enfoque, portanto, forte

mente apoiado na neurofisiologia hu
mana" (Ferreira Jr., 2005: 238). 

Rede neural: rede de neurónios conecta
dos por sinapses. 
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Reforço: Reforço é um estímulo a um 
comportamento. 

Reforço negativo: é um estímulo que au
menta a probabilidade de ocorrência de 
um determinado comportamento por 
meio da retirada de um estímulo desa
gradável. Não confundir com punição. 

Reforço positivo: é um estímulo que au
menta a probabilidade de ocorrência 
de um determinado comportamento 
por meio de uma recompensa. 

Registro: variedade de fala usada por 
grupos específicos que, geralmente, 
têm a mesma ocupação ou comparti
lham os mesmos interesses. 

Resposta: segundo o behaviorismo é 
"qualquer coisa que o indivíduo faz" 
(Watson, 1930: 6). .. 

Scaffolding: ver andaime. 

Segunda língua: língua aprendida no 
contexto onde ela é falada por falantes 
de outra língua (por exemplo, brasilei
ros aprendendo inglês na Inglaterra). 

Sinapses: "As sinapses nervosas são os estí
mulos (impulsos nervosos) que passam de 
um neurónio para o seguinte por meio de 
mediadores químicos, os neurotransmis
sores, através da fenda sináptica" (dispo
nível em: < http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
Sinapse_ o/o28neuro/oC3o/oB4nio%29 >; 

acesso: 12 ago. 2014). 

Sistemas dinâmicos: sistemas que estão 
sempre mudando, evoluindo. .. 

Teoria do caos: teoria que estuda siste
mas dinâmicos não lineares sensíveis 
às condições iniciais e que parte do 
pressuposto de que a aparente de
sordem pode ser explicada por uma 
ordem subjacente explicada. A teoria 
também esclarece que pequenas mu
danças nas condições iniciais podem 
resultar em consequências imprevisí
veis e significativas. Esse fenômeno é 
denominado de efeito borboleta. 

Teoria sociocultural: teoria que pres
supõe que "o funcionamento mental 
humano resulta da participação em e 
apropriação de formas de mediação 
cultural integradas em atividades so
ciais" (Lantolf e Beckett, 2009: 459). .. 

Zona próxima ao desenvolvimento 
ou zona do desenvolvimento pro
ximal (ZPD): distância entre o nível 
de desenvolvimento real, determinado 
pela solução de problema de forma in
dividual e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado pela solução 
de problema sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com colegas 

mais capazes. 

GLOSSÁRIO 183 

I 
I 



REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

ALLEN, H. B. Face East when Facing Non-English Speakers? ln: ALLEN, V. F. (org.). Teaching 

English as a Second Language. Nova York: McGraw-Hill, 1965. 

ANDERSEN, R. W. Models, Processes, Principies, and Strategies: Second Language Acquisition in 

and out of the Classroom. IDEAL, v. 3, p. 11-138, 1988. 

ANDERSON, B. lmagined Communities: Ref/ections on the Origin and Spreads of Nationalism. Lon

dres/Nova York: Verso, 1983. 

ANDERSON, J. R. Language, Memory, and Thought. Hillsdale: Erlbaum, 1976. 

ANDERSON, J. R. et a/. An Integrated Theory of the Mind. Psychological Review, v. 11, n. 4, p. 

1036-1060, 2004. 

ANDERSON, J. R.; LEBIERE, C. The Atomic Components o( Thought. Mahwah: Erlbaum, 1998. 

ANTHONY, E. M. Approach, Method, and Technique. English Language Teaching, v. 17, p. 63-67, 

1963. 

ATKINSON, D. (org.). Alternative Approaches to Second Language Acquisition. Oxford: Routledge, 

2011. 

AUGUSTO, R. C. O processo de desenvolvimento da competência linguística cm inglês na perspectiva 

da complexidade. 2009. 228 f. Tese (Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Estudos 
Linguísticos, UFMG, 2009. Disponível em: < http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/ 
handle/1843/113/browse?value ~Rita+ de+ Cassia + Augusto&type ~ author >; acesso: 12 ago. 

2014. 

BALCOM, A. Minimalism and beyond Second Language Acquisition for the Twenty-First Century. 

Second Language Research, v. 17, n. 3, p. 306-322,2001. 

BATES, E.; MacWHlNNEY, B. Functionalist Approaches to Grammar. ln: WANNER, E.; GLElT
MAN, L. (orgs.). Language Acquisition: The State of thc Art. Nova York: Cambridge University 

Press, 1982. 

__ ; ___ . Competition, Variation and Language Learning. ln: MacWHINNEY, B. (org.). Me-

chanisms of Languagc Acquisition. The 20'" Annual Carnegie Symposium on Cognition. Hillsda

le/Londres: Lawrence Erlbaum, 1987, p. 157-193. 

BARDOVl-HARLIG, K. One Functional Approach to Second Language Acquisition: The Concept

-Oriented Approach. ln: VanPATTEN; B. WILLIAMS, J. (orgs.). Theories in Second Language Ac

quisition: An Introduction. Mahwah/Nova Jersey/Londres: Lawrence Erlbaum, 2007, p. 57-75. 

REFERÊNCIAS Bl BLIOGRÁFICAS 185 



BARDOVI-HARLIG, K.; BOFMAN, T. Attainment of Syntactic and Morphological Accuracy by 
Advance Language Learners. Studies in Second Language Acquisition, n. 11, p. 17-34, 1989. 

BEEBE, L. M.; GILLES, H. Speech Accommodation Theories: A Discussion in Terms of Second
-Language Acquisition. International journal of the Sociology of Language, n. 46, p. 5-32, 1984. 

BIRDSONG, D. Introduction: Whys and Why Nots of the Critica! Period Hypothesis for Second 
Language Acquisition. ln: BIRDSONG, D. (org.). Second Language Acquisition and the Critica/ 
Period Hypothesis. Mahwah/Nova Jersey: Lawrence Erbaum Associates, 1999, p. 1-22. 

BLOCK, D. The Social Thrn in Second Language Acquisition. Washington: Georgetown University 
Press, 2003. 

BLOOMFIELD, L. Language. Londres: George Allen and Unwin, 1933. 

__ . Outline Guide for the Practica/ Study of Foreign Languages. Baltimore: Linguistic Society of 
America, 1942. 

BOHNACKER, U. When Swedes Begin to Learn German: From V2 to V2. Second Language Rese
arch, v. 22, p. 443-486, 2006. 

BOLLINGER, D. L. et al. Instructor Manual, Revised, for Modem Spanish. Nova York: Harcourt, 
1963. 

BORGES, E. F. V.; PAIVA, V. L. M. O. Por uma abordagem complexa de ensino de línguas. Lingua
gem & Ensino, v. 14, n. 2, p. 337-356, jul./dez. 2011. 

BOURHIS, R. Y. Social and Individual Factors in Language Acquisition: Some Models of Bilingual 

Proficiency. ln: HARLEY, B. et al. (orgs.). The Development o{ Second Language Pro{iciency. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 134-145. 

BOWEN,]. D. The Concept of Pattern. ln: WISHON, G. E.; O'HARE, T.]. (orgs.). Teaching English: 
A Collection o{ Readings. Nova York: American Book Company, 1968, p. 74-78. 

BROOKS, N. Language and Language Learning. Nova York: Harcourt, 1964. 

BURT, M.; DULAY, H.; FINOCCHIARO, M. (orgs.). Viewpoints on English as a Second Language. 
Nova York: Regents, 1977. 

CHOMSKY, N. A. Review of B. F. Skinner's Verbal Behavior. Language, v. 35, n. 1, p. 26-58, 1959. 

__ .Aspectos da teoria da sintaxe. Trad.: J. A. Meireles; E. P. Raposo. Coimbra: Armênio Amado, 
1975. 

__ . Ref/ections on Language. Nova York: Pantheon Books, 1976. 

__ . Rules and Representations. Nova Yor,~: Columbia University Press, 1980. 

__ . Lectures on Government and Binding. Dordrecht: Foris Publications, 1981. 

__ . Knowledge o{ Language: Its Nature, Origin and Use. Westport: Praeger, 1986. 

__ . Minimalist Inquiries: The Framework. MIT Working Papers in Linguistics n. 15, p. 1-56, 
1998. 

__ . The Minimalist Program, Londres: The MIT Press, 1995. 

__ . New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge University Press, 2000a. 

__ . The Architecture o{ Language. Oxford: Oxford University Press, 2000b. 

__ . Syntactic Structures. Berlim: Mouton de Gruyter, 2002. 

CONSOLO, D. A. Teachers' Action and Student Oral Participation in Classroom Interaction. ln: 

HALL,]. K.; VERPLAETSE, L. (orgs.). Second and Foreign Language Learning through Classroom 
Interaction. Mahwah/Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Publishers, 2000, p. 
91-107. 

186 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LINGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

{ 

'I 
't 

y ' 
·~ ! 
;::, 

CONSOLO, D. A. Classroom Oral Interaction in Foreign Language Lessons and Implications for 
Teacher Development. Revista Linguagem e Ensino, v. 9, n. 2, 2006. 

CONSOLO, D. A.; VANI, J. P. Ensino de línguas na escola um estudo transversal da interação em 
sala de aula. ln: LEFFA, V. (org.). A interação na aprendizagem das línguas. Pelotas: Educat, 
2003, p. 47-74 

COOK, V. Linguistics and Second Language Acquisition. Nova York: St. Martin's Press, 1993. 

__ . Minimalism, Vocabulary and L2 Learning. ln: World AILA Conference, 11, Abstract. 
Jyvãskylã, Finlândia 1996. Disponível em: < http://homepage.ntlworld.com/vivian.c/Writings/ 

Papers/AILA96.htm >; acesso: 12 ago. 2014. 

CORDER, S. P. The Significance of Learner's Errors. International Review o{ Applied Linguistics, v. 

5, n. 4, p. 161-170, 1967. 

COUPLAND, N.; GILLES, H. Introduction: The Communicative Contexts of Accommodation. 
Language & Communication, v. 8, n. 3/4, p. 175-182, 1988. 

DANTAS, T. Condicionamento. Brasil Escola. Disponível em: <http://www.brasilescola.com/psi
cologia/condicionamento.htm >; acesso: 12 ago. 2014. 

de BOT, K. Introduction: Second Language Development as a Dynamic Process. Modern Language 
journal, v. 92, n. 2, p. 166-178, 2008. 

de BOT, K.; LOWIE, W.; VERSPOOR, M. Second Language Acquisition: An Advanced Resource Book. 
Londres: Routledge, 2005. 

__ ; __ ; __ . A Dynamic Systems Theory Approach to Second Language Acquisition. Bilin
gualism: Language and Cognition, v. 10, n. 1, p. 7-21, 2007. 

DILLER, K. C. Generative Grammar, Structural Linguistics and Language Teaching. Rowley: New

bury House, 1971. 

DONATO, N. Collective Scaffolding in Second Language Learning. ln: LANTOLF,]. P.; APPEL, G. 
(orgs.). Vygotskian Approaches to Second Language Research. Norwood: Ablex, 1994. p. 35-56. 

DONATO, R. Sociocultural Contributions to Understanding the Foreign and Second Language 
Classroom. ln: LANTOLF, J. P. (org.). Sociocultural Theory and Second Language Learning. 
Oxford: Oxford University Press, 2000. p. 27-50. 

DULAY, H. C.; BURT, M. K. Natural Sequences in Child Second Language Acquisition. Language 
Learning, v. 24, p. 37-53, 1974. 

ELLIS, N. Emergentism, Connectionism and Language Learning. Language Learning, v. 48, n. 4, 

p. 631-664, 1998. 

__ . Cognitive Approaches to SLA. Annual Review o{ Applied Linguistics, v. 19, p. 22-42, 1999 

__ . Constructions, Chunking and Connectionism: The Emergence of Second Language 
Structure. ln: DOUGHTY, C. J.; LONG, M. H. The Handbook o{ Second Language Acquisition. 
Oxford: Blackwell, 2003, p. 63-103 

__ . The Associative-Cognitive CREED. ln: VanPATTEN, B.; WILLIAMS, ]. (orgs.). Theories 
in Second Language Acquisition: An Introduction. Mahwah/Nova Jersey/Londres: Lawrence 

Erlbaum, 2007, p. 77-95 

ELLIS, N.; SCHMIDT, R. Morphology and Longer Distance Dependencies: Laboratory Research 
Illuminating the A in SLA. Studies in Second Language Acquisition, v. 19, p. 145-72, 1997. 

ELLIS, R. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1985. 

__ . The Interaction Hypothesis: A Criticai Evaluation. Artigo apresentado no Regional Langua

ge Centre Seminar. Singapura, 22-28 de abril, 1991. Disponível em: < http://www.eric.ed.gov/ 

PDFS/ED338037.pdf>; acesso: 12 ago. 2014. 

REFERtNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 187 



ELLIS, R. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1994. 

__ . Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1997. 

ELMAN, J. L. et al. Rethinking lnnateness: A Connectionist Perspective on Development. Cambridge: 
MIT Press, 1996. 

__ . Origins of Language: A Conspiracy Theory. ln: MacWHINNEY, B. (org.). The Emergence of 
Language. Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, 1999. 

ENGE~TRÓM, Y.; MIETTINEN, R. Introduction. ln: ENGESTRÓM, Y.; MIETTINEN, R.; PUNA
MAKI, R-L. (org.). Perspectives on Activity Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 
1999, p. 1-16. 

ENGESTRÓM, Y.; MIETTINEN, R.; PUNAMÂKI, R· L. (org.); Perspectives onActivity Theory. Cam
bridge: Cambridge University Press, 1999. 

FERREIRA JÚNIOR, F. G. Uma interlíngua conexionista. Trabalhos em Linguística Aplicada, v. 46, 
n. 2, p. 247-231, 2005. 

--· Dos grupos de discussão às redes neurais: reflexos sobre o desenvolvimento de um léxico 
mental. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 5, n. 2, p. 231·252, 2007. 

FIGUEIREDO, F. J. Q. Correção com os pares: os efeitos do processo da correção dialogada na apren· 

dizagem da escrita em língua inglesa. 2001. Tese (Doutorado em Estudos Linguísticos) - Facul
dade de Letras, UFMG, Belo Horizonte. 

FLYNN, S.; MARTOHARDJONO, G.; O'NEIL, W. (orgs.). The Generative Study o{ Second Language 
Acquisition. Mahwah/Nova Jersey: Lawrence Erlbaum, 1998. 

FRAWLEY, W.; LANTOLF, J. Second Language Discourse: A Vygotskyan Perspective. Applied Lin· 
guistics, v. 6, n. 1, p. 19-44, 1985. 

GABRIEL, R. A aquisição das construções passivas em português e inglês: um estudo translinguístico. 

2001. 212 f. Tese (Doutorado em Linguística) - Programa de Pós-Graduação em Linguística, 
PU C-RS, Porto Alegre. 

GARDNER, R. C.; LAMBERT, W. Atitudes and Motivation in Second·Language Learning. Rowley: 
Newbury House, 1972. 

GASS, S. M. Input and Interaction. ln: DOUGHTY, C. J.; LONG, M. H (orgs.). The Handbook o{ 
Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell, 2003. 

GASS, S. M.; SELINKER, L. Second Language Acquisition: An Introductory Course. Hillsdale/Hove/ 
Londres: Lawrence Erlbaum, 1994. "-' 

GASS, S. M.; VARONIS, E. M. Input, Interaction and Second Language Production. Studies in 
Second Language Acquisition, v. 16, n. 3, p. 283-302, 1994 

GASSER, M. Connectionism and Universais of Second Language Acquisition. Studies in Second 
LanguageAcquisition, v. 12, p. 179·199, 1990. 

GILBERT, G. Discussion of '"1\vo Perspectives on Pidginisation As Second Language Acquisition". 
ln: ANDERSEN, R. W. (org.). New Dimensions in Second Language Acquisition Research. Row· 
ley: Newbury House, 1981. 

GILLES, H. Accent Mobility: A Model and Some Data. Anthropological Linguistics, n. 15, p. 87· 
105, 1973. 

GILLES, H. et ai. Accommodation and Institutional Talk: Communicative Dimensions of Police
·Civilian Interactions. ln: WEATHERALL, A.; WATSON, B. M.; GALLOIS, C. (orgs.). Language 
Discourse and Social Psychology. Nova York: Palgrave-Macmillan, 2007, p.131-159. 

188 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LfNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

GILLES, H.; COUPLAND, J.; COUPLAND, N. Accomodation Theory: Communication, Context, 
and Consequence. ln: GILLES, H.; COUPLAND, J.; COUPLAND, N. Contexts of Accommoda
tion: Developments in Applied Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 1991, 
p. 1-68. 

__ .; __ .; __ . (orgs.). Contexts of Accommodation: Developments in Applied Sociolinguistics. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1991b. 

GIVÓN, T. From Discourse in Syntax: Grammar as a Processing Strategy. ln: GIVÓN, T. (org.). 
Syntax and Semantics, v. 12: Discourse in Syntax. Nova York: Academia Press, 1979. 

__ . Language Universais and Second Language Acquisition. ln: RUTHERFORD, W. E. (org.). 
Language Universais and Second Language Acquisition. Amsterdã: John Benjamins, 1984, p. 

109-136. 

GLEICK, J. Chaos: Making a New Science. Nova York: Penguin Books, 1987. 

__ . The In{ormation: A History, a Theory, a Flood. Nova York: Pantheon, 2011. 

GOAD, H.; WHITE, L. Ultimate Attainment in Interlanguage Grammars: A Prosodic Approach. 
Second Language Research, v. 22, n. 3, p. 243-268, 2006. 

GRADDOL, D. The Decline of the Native Speaker. ln: GRADDOL, D.; MEINHOLF, U. H. (orgs.). 
English in a Changing World. AILA Review, n. 13, p. 57-68, 1999. 

GRAHAM, G. Behaviorism. ln: Stanford Encyclopedia o{ Philosophy. Disponível em: < http://plato. 
stanford.edu/entries/behaviorism/#3 >; acesso: 12 ago. 2014. 

GREGG, K. R. Krashen's Monitor and Occam's Razor. Applied Linguistics, v. 5, n. 2, p. 79-100, 

1984. 

__ . The Logical and Developmental Problems of Second Language Acquisition. ln: RITCHIE, 
W.; BHATIA,T. K. (orgs.). Handbook o{ Second Language Acquisition. San Diego: Academic 

Press, 1996, p. 49-81. 

HALL, J. K. Language Learning as an Interactional Achievement. The Modern Language ]ournal, v. 
88, n. 4, Special Issue: Classroom Talks. Blackwell Publishing/National Federation of Modem 
Language Teachers Associations, p. 607-612, 2004. 

__ . (2007) Redressing the Roles of Correction and Repair in Research on SLA. Modern Language 

]ournal, v. 91, p. 510-525, 2007. 

__ . Interaction as Method and Result of Language Learning. Language Teaching, v. 43, p. 1-14, 

2009. 

__ . Language Learning as Discursive Practice. ln: WEI, L.; V. COOK (orgs.). Contemporary 

Applied Linguistics, v. 1: Language Teaching and Learning. Nova York: Continuum, 2010, p. 
256-273. 

HALL, J. K.; VERPLAETSE, L. (orgs.). Second and Foreign Language Learning through Classroom 

Interaction. Mahwah/Nova Jersey: Lawrence Erlbaum, 2000. 

HARA, M. Input, Triggering and Poverty of lhe Stimulus in lhe Second Language Acquisition of 
Japanese Passives. Second Language Research, v. 23, n. 4, p. 419-458, 2007. 

HASS, M. R. The Linguistas a Teacher of Languages. Language, v. 19, p. 203-208, 1943. 

__ . The Application of Linguistics to Language Teaching. ln: KROEBER, A. L. (org.). Anthropo

logy Today. Chicago: University of Chicago Press, 1953. 

HASKELL, T. R.; MacDONALD, M. C.; SEIDENBERG, M. S. Language Learning and Innateness: 
Some Implications of Compounds Research. Cognitive Psychology, v. 47, p. 119-163, 2003. 

REFERtNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 189 



HATCH, E. M. Discourse Analysis and Second Language Acquisition. ln: HATCH, E. M. Second 
Language Acquisition: A Book of Readings. Rowley: Newbury House, 1978, p. 401-435. 

__ . Second Language Acquisition: A Book of Readings. Rowley: Newbury House, 1978. 

HATCH, E. M.; LONG, M. H. Discourse Analysis, What's that? ln: LARSEN-FREEMAN, D. Dis
course Analysis in Second Language Research. Rowley: Newbury House, 1980, p. 1-40. 

HAWKlNS, R. Second Language Syntax: A Generative Introduction. Oxford: Blackwell, 2001. 

HERSCHENSOHN, J. The Second Time Around: Minimalism and Second Language Acquisition. Ams
terdã: John Benjamins, 2000. 

HOPPER, P. Emergent Grammar and the a priori Grammar Postulate. ln: TANNEN, D. (org.). 
Linguistics in Context. Norwood: Ablex, 1988, p. 117-34. 

__ . Emergent Grammar. ln: TOMASELLO, M. The New Psychology of Language. Mahwah: Law
rence Erlbaum, 1998, p. 155-75 

HYMES, D. On Communicative Competence. ln: PRIDE, J. B.; HOLMES, J. (orgs.). Sociolinguis
tics. Hardmondsworth: Penguin, 1972. 

JAMES, C. Accomodation in Crosslanguage Encounter. Papers and Studies in Contrastive Linguistics. 
v. XXVII. Poznaó: Adam Mickiewicz, 1993. 

JASDZEWSKl, G. How Useful is Connectionism for SLA Research. ln: Annual Meeting of the 
Teacher of English to Speakers of Other Languages, Seattle, WA, 1998. Disponível em: 
< http:/ /www. eric.ed.gov/ERI CWebPortal/custom/portlets/ recordDetails/detailmini.jsp? _ 
nfpb = true&_&ERICExtSearch_Search Value_O = ED423704&ERICExtSearch_SearchType_O = 
no&accno=ED423704>. Acesso: 12 ago. 2014. 

JESPERSEN, O. How to Teach a Foreign Language. Trad.: S. Y.-0. Bertelsen. Londres: G. Allen, 1904. 

JOHNSON, M. A Philosophy of Second Language Acquisition. Londres: Yale University Press, 2004. 

JOHNSON, N. F. Simp/y Complexity: A C/ear Cuide to Complexity Theory. Oneworld Publications, 2009. 

KALAJA, P. So maybe Freddie (Mercury) and his Bandmates Really Are to Blame: Explaining Suc-
cess (or Failure) in Learning EFL. ln: MÃKINEN, K.; KAIKKONEN, P.; KOHONEN, V. (orgs.). 
Future Perspectives in Foreign Language Education. Oulu: Yliopistopaino, 2004, p. 123-132. 

KANNO, Y.; NORTON, B. Imagined Communities and Educational Possibilities: Introduction. 
journal of Language, Identity, and Education, v. 2, n. 4, p. 241-249, 2003. 

KEENAN, E. O. Making it Last: Repetition in Children's Discourse. Proceedings o{ the Berkley 
Linguistic Society Meetings. Berkley: Uni~ersity of California, 1975. 

KELLY, L. G. 25 Centuries o{ Language Teaching. Rowley: Newbury House, 1969. 

KLEIN, W. Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 

KOWAL, M.; SWAIN, M. From Semantic to Syntactic Processing. How Can We Promote Meta
linguistic Awareness in the French Immersion Classroom? ln: JOHNSON, R. K.; SWAIN, 

M. (orgs.). Immersion Education: International Perspectives. Cambridge: Cambridge U niversity 
Press, 1997. 

KRAMSCH, C. The Applied Linguist and the Foreign Language Teacher: Can They Talk to Each 
Other? Australian Review o{ Applied Linguistics, v. 18, p. 1-16, 1995. 

__ . (org.). Language Acquisition and Language Socialization. Londres: Continuum, 2002, p. 33-46. 

KRASHEN, S. D. Some Issues Related to the Monitor Model. ln: BROWN, H. D.; YORIO, C.; 
CRYMES, R. (orgs.). On TESOL'77- Teaching and Learning English as a Second Language: 
Trends in Research and Practice. Washington: TESOL, 1977. 

190 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LfNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

KRASHEN, S. D. The Monitor Model for Second-Language Acquisition. ln: GINGRAS, R. C. 
(org.). Second-Language Acquisition & Foreign Language Teaching. Washington: Center for Ap
plied Linguistics, 1978, p. 1-26. 

__ . Second Language Acquisition and Second Language Learning. New York: Prentice Hall, 1981. 

__ . The Input Hypothesis: Issues and Implications. Londres/Nova York: Longman, 1985. 

__ . We Acquire Vocabulary and Spelling by Reading: Additional Evidence for the Input Hypo-
thesis. Modern Language]ournal, n. 73, p. 440-464, 1989. 

__ . Comprehensible Output. System, v. 26, p. 175-182, 1998. 

__ . What Does it Take to Acquire Language? ESL Magazine, v. 3, n. 3, p. 22-23, 2000. 

__ . Applying the Comprehension Hypothesis: Some Suggestions. International journal o{ Lan

guage Teaching, v. 1, p. 21-29, 2004. Disponível em: < www.sdkrashen.com/contentlarticles/ 

eta_paper.pdf>; acesso: 12 ago. 2014. 

LADO, R. Linguistics across Cultures. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957. 

__ . Language Teaching: A Scientific Approach. Nova York: McGraw-Hill, 1964. 

LAKSHMANAN, U. Functional Categories. ln: FLYNN, S.; MARTOHARDJONO, G.; O'NEIL, 
W. (orgs.). The Generative Study o{ Second Language Acquisition. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 

1998. 

LAMENDELLA, J. T. The Neurofunctional Basis of Pattern Practice. TESOL Quarterly. v. 13, n. 

1, p. 5-19, 1979. 

__ . General Principies of Neurofunctional Organization and their Manifestation in Primary 
and Nonprimary Language Acquisition. Language Learning, v. 27, n. 1, p. 155-196, 1977. 

LANTOLF, J. P. The Sociocultural Approach to Second Language Acquisition: Sociocultural The
ory, Second Language Acquisition, and Artificial L2 Development. ln: ATKINSON, D. (org.). 
Alternative Approaches to Second Language Acquisition. Londres/Nova York: Routledge, 2011, 

p. 24-47. 

__ . Sociocultural Theory and Second Language Learning: State of the Art. Studies in Second 

Language Acquisition, n. 28, p. 67-109, 2006. 

__ . Sociocultural Theory and Second Language Acquisition. ln: KAPLAN, R. (org.). Handbook 

o{ Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2002. 

__ . Introducing Sociocultural Theory. ln: LANTOLF, J. P. (org.). Sociocultural Theory and Second 

Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 2000a. 

__ . (S)econd (L)anguage (A)ctivity Theory: Understanding Second Language Learners as Peo
ple. ln: BREEN, M. P. (org.). Learner Contributions to Language Learning: New Directions in 

Research. Harlow. Pearson Education Limited, 2001. 

__ . (org.). Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 

2000. 

__ . Sociocultural Theory and Second Language Learning: Introduction to the Special lssue. 

Modern Language]ournal, n. 78, v. 4, p. 418-420, 1994. 

LANTOLF, J. P.; APPEL, G. (orgs.). Vygotskian Approaches to Second Language Research. Norwood: 

Ablex, 1994. 

· Theoretical Framework: An Introduction to Vygotskian Perspectives on Second 
L;nguage. Research. ln: LANTOLF, J. P.; APPEL, G. (orgs.). Vygotskian Approaches to Second 

Language Research. Norwood: Ablex, 1994a, p. 1-32. 

REFERtNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 191 



LANTOLF, J. P.; BECKETT, T. G. Sociocultural Theory and Second Language Acquisition. Langua
ge Teaching, n. 42, v. 4, p. 459-475, 2009. 

LANTOLF, J. P.; PAVLENKO, A. (S)econd (L)anguage (A)ctivity Theory: Understanding Second 
Language Learners as People. ln: BREEN, M. P. (org.) Learner Contributions to Language 
Learning: New Directions in Research. Londres: Longman, 2001, p. 141-158. 

LANTOLF, J. P.; THORNE, S. L. Sociocultural Theory and Second Language Learning. ln: van PAT
TEN, B; WILLIAMS, J. (orgs.). Theories in Second Language Acquisition. Mahwah: Lawrence 
Erlbaum, 2007, p. 201-224. 

LARSEN-FREEMAN, D. An Explanation for the Morpheme Accuracy Order of Learners of En
glish as a Second Language. ln: HATCH, E. M. (org.). Second Language Acquisition: A Book o( 
Readings. Rowley: Newbury House Publishers, 1969. 

__ . Chaos/Complexity Science and Second Language Acquisition. Applied Linguistics, v. 18, n. 
2, p. 141-165, 1997. 

__ . Language Acquisition and Language use from a Chaos/Complexity Theory Perspective. ln: 

KRAMSCH, C. (org.). Language Acquisition and Language Socialization. Londres: Continuum 
2002, p. 33-46. ' 

__ . On The Complementarity of Chaos/Complexity Theory and Dynamic Systems Theory in 
Understanding the Second Language Acquisition Process. Bilingualism: Language and Cogni
tion, v. 10, n. 1, p. 35-37, 2007. 

__ .A Complexity Theory Approach to Second Language Development/Acquisition. ln: ATKIN

SON, D. (org.). Alternative Approaches to Second Language Acquisition. Oxford: Routledge, 
2011, p. 48-72. 

LARSEN-FREEMAN, D.; CAMERON, L. Comp/ex Systems and Applied Linguistics. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. 

LARSEN-FREEMAN, D; LONG, M. H. An Introduction to Second Language Research. Londres/ 
Nova York: Longman, 1991. 

LAVE, J.; WENGER, E. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambrid
ge U niversity Press, 1991. 

LIGHTBOWN, P. M. The Relationship between Theory and Method in Second Language Acqui
sition Research. ln: DAVIES, A.; CRIPER, C.; HOWATT, A. (orgs.). Interlanguage. Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1984, p. 241-252. 

LIGHTBOWN, P. M.; WHITE, L. The Infl~nce of Linguistic Theories on Language Acquisition 
Research: Description and Explanation. Language Learning, v. 37, n. 4, p. 483-510, 1987. 

LIGHTFOOT, D. W. Introduction. ln: CHOMSKY, N. A. Syntactic Structures. Berlim: Mouton de 
Gruyter, 2002, p. v-xxvii. 

LIMA, M. S. Vozes da sala de aula: interação em língua estrangeira. ln: INDURSKY, F.; CAMPOS, 

M. do C. (org.). Ensaios: discurso, memória, identidade. Porto Alegre: Sagra-Luzzatto, 2000, p. 
535-546. 

__ .Aquisição de L2/LE e o insumo instrucional na sala de aula. ln: ARAÚJO. D.; STURM, L. 
(orgs.). Século XXI: um novo olhar sobre o ensino e a aprendizagem de línguas estrangeiras. Passo 
Fundo: UPF Editora, 2002, p. 22-34. 

LIMA, M. S.; FONTANA, B. A negociação de sentido e a interação na aquisição de LE. ln: GI
MENEZ, T. (orgs.). Ensinando e aprendendo inglês na universidade: formação de professores em 
tempos de mudança. Londrina: ABRAPUI, 2003, v. 1, p. 233-239. 

LINTON, E. Accu/turation in Seven American Indian Tribes. Gloucester: Peter Smith, 1963. 

192 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LfNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

LITTLEWOOD, W. Foreign and Second Language Learning. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1998. 

LONG, M. H. Input, Interaction and Second Language Acquisition. Tese de doutorado. Los Angeles: 

UCLA, 1980. 

__ . Input, Interaction and Second Language Acquisition. Annals o( the New York Academy o( 

Science, v. 379, p. 259-78, 1983. 

__ . Native Speaker/Non-Native Speaker Conversation and the Negotiation of Comprehensible 

Input. Applied Linguistics, n. 4, p. 126-141, 1983a. 

__ . The Role of the Linguistic Environment in Second Language Acquisition. ln: RITCHIE, 
W.; BHATIA, T. (orgs.). Handbook o( Second Language Acquisition. Nova York: Academic Press, 

1996, p. 413-468. 

__ . The Handbook o( Second Language Acquisition. Oxford: Blackwell, 2003. 

LORENZ, E. N. The Essence of Chaos. Seattle: The University of Washington Press, 2001. 

MACKEY, A.; PHILP, J. Conversational Interaction and Second Language Development: Recasts, 

Responses, and Red Herrings? Modem Language ]ournal, n. 82, p. 338-56, 1998. 

MacNAMARA, J. Nurseries, Streets and Classrooms: Some Comparisons and Deductions. Modem 

Language]oumal, n. 57, p. 250-5, 1973. 

__ . The Cognitive Strategies of Language Learning. ln: OLLER, J. W.; RICHARDS, J. C. Focus 
on the Learner. Rowley: Newbury House, 1973, p. 57-66. 

MacWHINNEY, B. The Completion Model. ln: MacWHINNEY, B. (org.). Mechanisms o( Language 
Acquisition. The 20th Annual Carnegie Symposium on Cognition. Hillsdale/Londres: Lawrence 

Erlbaum, 1987, p. 249-308. 

MacWHINNEY, B.; BATES, E.; KLIEGL, R. Cue Validity and Sentence Interpretation in English, 

German, and Italian. ]ournal o( Verbal Learning and Verbal Behavior, v. 23, p. 127-150, 1984. 

MAGRO, C. Da história à implementação de sistemas conexionistas. VEREDAS, v. 7, n. 1 e n. 2, 

p. 169-185, jan./dez. 2003 

MALLOWS, D. Non-Linearity and the Observed Lesson. ELT ]ournal, v. 56, n. 1, p. 3-10, 2002. 

MANDELBROT, B. The Fractal Geometry o( Nature. Nova York: W. H. Freeman and Company, 1977. 

McCLELLAND, J. L.; RUMELHART, D. A Distributed Model of Human Learning and Memory. 
ln: McCLELLAND. J. L.; RUMELHART, D.; THE PDD RESEARCH GROUP. Parai/e/ Distribu
ted Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, v. 2: Psychological and Biological 

Models. Cambridge: MIT Press, 1986, p. 171-215. 

McCLELLAND, J. L.; RUMELHART, D.; THE PDD RESEARCH GROUP. Parai/e/ Distributed Pro
cessing: Explorations in the Microstructure of Cognition, v. 2: Psychological and Biological Models. 

Cambridge: MIT Press, 1986. 

McLAUGHLIN, B. Theories o( Second-Language Learning. Londres: Arnold, 1987. 

McLAUGHLIN, B.; HEREDIA, R. Information Processing Approaches to Research on Second 
Language Acquisition and Use. ln: RITCHIE, W.; BHATIA, T. K. (orgs.). Handbook of Second 

Language Acquisition. San Diego: Academic Press, 1996, p. 213-228. 

MEISEL, J. M.; CLAHSEN, H.; PIENEMANN, M. On Determining Development Stages in Natu
ral Second Language Acquisition. Studies in Natural Second Language Acquisition, v. 3, n. 2, p. 

109-135, 1981. 

MELLON, D. Connectionism, HPSG Signs and SLA Representations: Specifying Principies of 
Mapping between Form and Function. Second Language Research, v. 20, n. 2, p. 131-165, 2004. 

REFERtNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 193 



MENEZES, V. O. Affordances for Language Learning beyond the Classroom. ln: BENSON, P.; REIN
DERS, H. (orgs.). Beyond the Language Classroom. Londres: Palgrave MacMillan, 2011, p. 59-71. 

MICCOLI, L. Aproximando teoria e prática para professores de linguas estrangeiras. Belo Horizonte: 
Fino Traço, 2013. 

MIOTO, C.; SILVA, M. C. F; LOPES, R. E. V. Novo manual de sintaxe. Florianópolis: Editora Insu
lar, 2005. 

MITCHELL, R.; MYLES, F. Second Language Learning Theories. Londres: Arnold, 2004. 

MOTA, M. B. Aquisição de segunda língua. Florianópolis: Centro de Comunicação e Expressão/ 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2008. Disponível em: < http:/ /www.libras. ufsc. br/ 
colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/aquisicaoSegundaLingua/assets/630/Texto-base_ 
disciplina_AQUISICAOL2.pdf>. Acesso: 12 ago. 2014. 

MOULTON, W. G. Linguistics and Language Teaching in the United States 1940-1960. ln: MOHR
MANN, C.; SOMMERFELT, A.; WHATMOUGH, J. (orgs.). Trends in European and American 
Linguistics 1930-1960. Utrecht: Spectrum, 1961. 

MURRAY, G. Communities of Practice: Stories of Japanese EFL Learners. ln: KALAJA, P.; MENE
ZES, V.; BARCELOS, A. M. (orgs.). Narratives o{ Leaming and Teaching EFL. Londres: Palgrave
·Macmillan, 2008. p. 128-140. 

NORTON, B. Identity and Language Leaming: Gender, Ethnicity and Educational Change. Harlow: 
Pearson Education, 2000. 

NORTON, B.; MCKINNEY, C. An Identity Approach do Second Language Acquisition. ln: ATKIN
SON, D. (org.). Altemative Approaches to Second Language Acquisition. Oxford: Routledge, 2011. 

NORTON PEIRCE, B. Social Identity, Investment, and Language Learning. TESOL Quarterly, v. 
29, n. 1, p. 9-31, 1995. 

O'CONNOR, P.; TWADDELL, W. F. Intensive Training for an Oral Approach in Language Tea
ching. Modem Languagejoumal, v. XLIV, v. 2, n. 2, p. 1-42, 1960. 

OHTA, A. S. Rethinking Interaction in SLA: Developmentally Appropriate Assistance in the Zone 
of Proximal Development and the Acquisition of L2 Grammar. ln: LANTOLF, J. P. (org.). 
Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford University Press, 2000. 

OLLER, J. Language Tests at School: A Pragmatic Approach. Londres: Longman, 1979. 

ORTEGA, L. Understanding Second Language Acquisition. Londres: Hodder Arnold, 2009. 

PAIVA, V. L. M. Caleidoscópio: fractais de uma oficina de ensino aprendizagem. Memorial apre
sentado para concurso de Professor Titular na Faculdade de Letras da Universidade Fede
ral de Minas Gerais, 2002. Disponível ê'm: < http://www.veramenezes.com/memorial.htm >; 
acesso: 12 ago. 2014. 

__ .Modelo fractal de aquisição de línguas ln: BRUNO, F. C. (org.). Reflexão e prática em ensino/ 
aprendizagem de língua estrangeira. São Paulo: Editora Clara Luz, 2005, p. 23-36. 

__ .Autonomia e complexidade. Linguagem e Ensino, v. 9, n. 1, p. 77-127, 2006. 

__ .Como o sujeito vê a aquisição de segunda língua ln: CORTINA, A.; NASSER. S. M. G. C. 
Sujeito e Linguagem. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 

__ . Propiciamento (affordance) e autonomia na aprendizagem de língua inglesa ln: LIMA, D. 
C. de. (org.). Aprendizagem de lingua inglesa: histórias ref/etidas. Vitória da Conquista: Edições 
UESB, 2010. 

__ .O outro na aprendizagem de línguas. ln: HERMONT, A. B.; ESPÍRITO SANTO, R. S.; CA
VALCANTE, S. M. S. Linguagem e cognição: diferentes perspectivas, de cada lugar um outro olhar. 
Belo Horizonte: Editora PUCMINAS, 2010a. p. 203-217 

194 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LfNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

PAIVA, V. L. M. O. Ilusão, aquisição ou participação. ln: LIMA, D. C. de (org.). lngMs em escolas 
públicas não funciona? Uma questão de múltiplos olhares. São Paulo: Parábola Editorial, 2011, 
p. 33-46. 

__ . Identity, Motivation, and Autonomy from the Perspective of Complex Dynamical Systems. 
ln: MURRAY, G.; GAO, X.; LAMB, T. Identity, Motivation and Autonomy in Language Leaming. 
Bristol/Buffalo/Toronto: Multilingual Matters, 2011a. 

__ . Linguagem e aquisição de segunda língua na perspectiva dos sistemas complexos. ln: BUR
GO, V. H.; FERREIRA, E. F.; STORTO, L. J. Análise de textos falados e escritos: aplicando teorias. 
Curitiba: Editora CRV, 2011b, p. 71-86. 

__. O processamento metonímico/metafórico à luz da teoria do caos/complexidade. Revista 
Portuguesa de Humanidades-Estudos Linguísticos, v. 15, n. 1, p. 51-66, 2011c. 

__ . Second Language Acquisition: Reconciling Theories. Open journal o( Applied Science 
(OJAppS). vol. 3, n. 7, p. 393-403, 2013. 

PAVLENKO, A.; LANTOLF, J. P. Second Language Learning as Participation and the (Re)Construc
tion of Selves. ln: LANTOLF, J. P. (org.). Sociocultural Theory and Second Language Leaming. 
Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 155-177. 

PEIRCE, B. N. Social Identity, Investment, and Language Learning. TESOL Quarterly, v. 29, p. 
9-31, 1995. 

PHILLIPS, N. Howard Gilles' Accommodation Theory in Second Language Acquisition. Dispo
nível em: < http://education-teaching-careers.knoji.com/howard-giles-accommodation-theory
·in-second-language-acquisition/ >; acesso: 12 ago. 2014. 

PICA, T. Second Language Acquisition, Social Interaction in the Classroom. Applied Linguistics, v. 
7, n. 1, p. 1-25, 1987. 

__ . The Textual Outcomes of Native-Speaker-Non-Native Speaker Negotiation: What Do They 
Reveal about Second Language Learning? ln: KRAMSCH, C.; McCONNELL-GINET, S. (orgs.). 
Text and Context: Cross-Disciplinary Perspectives on Language Study. Lexington: D. C. Heath and 
Company, 1992. 

__ . Research on Negotiation: What Does it Reveal about Second-Language Learning Condi
tions, Processes, and Outcomes? Language Leaming, n. 44, v. 3, p. 493-527, 1994. 

__ . Subject Matter Content: How Does it Assist the Interactional And Linguistic Needs of 
Classroom Language Learners? The Modem Language ]oumal, n. 85, p. 1-19, 2002. 

__ . Classroom Learning, Teaching, and Research: A Task-Based Perspective. The Modem Lan
guage journal, n. 89, v. 3, p. 339-352, 2005. 

__ . Teaching and Research Relationships in Task Based Learning and Teaching. ln: SPOLSKY, 
B.; HULT, F (orgs.). Handbook o{ Educational Linguistics. Malden: Blackwell Publishing, 2008. 

PIENEMANN, M. Is Language Teachable? Applied Linguistics, v. 10, n. 1, p. 52-79, 1989. 

PIENEMANN, M.; JOHNSTON, M; BRINDLEY, G. Constructing an Acquisition-Based Proce
dure for Second Language Assessment. Studies in Second Language Acquisition. v. 10 , n. 2, p. 
217-243,1988. 

PIENEMANN, M.; HAKANSSON, G. Full Transfer vs. Developmentally Moderated Transfer: A 
Reply to Bohnacker. Second Language Research. v. 23, n. 4, p. 485-493, 2007. 

PLUNKETT, K. Language Acquisition and Connectionism. ln: PLUNKETT, K. (org.). A Special 
Issue o(thejournal Language and Cognitive Processes, v. 3, n. 2/3, p. 97-104, 1998. 

POERSCHI, J. M. Simulações conexionistas: a inteligência artificial moderna. Linguagem em (Dis} 
curso, v. 4, n. 2, p. 441-458, jan./jun. 2004. 

REFERtNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 195 



POLITZER, R. L. Some Psychological Aspects of Language Learning. ln: WISHON, G. E.; 
O'HARE, T. J. jorgs.). Teaching English: A Collection o( Readings. Nova York: American Book 
Company, 1968, p. 12-24. 

RATNER, C. Cultural Psychology: Theory and Method. Nova York: Kluwer/Plenum, 2002. 

REDDY, M. The Conduit Metaphor. ln: ORTONY, A. jorg.) Metaphor and Thought. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1979, p. 164-201. 

RITCHIE, W.; BHATIA,T. K. jorgs.). Handbook o( Second Language Acquisition. San Diego: Acade
mic Press, 1996. 

RIVERS, W. M. The Psychology and the Foreign Language Teacher. Chicago: The University of Chi
cago Press, 1964. 

__ .A metodologia do ensino de lfnguas estrangeiras. Trad.: H. S. Marchi. São Paulo: Pioneira, 
1975. 

RUMELHART, D. E. et a/. Schemata and Sequential Thought Processes in PDP Models. ln: RU
MELHART, D. E.; McCLELLAND, J. L. jorgs.). Paral/el Distributed Processing: Explorations in 
the Microstructure o( Cognition. V. 2: Psychological and Biological Models. Cambridge: MlT 
Press, 1986, p. 8-57. 

RUMELHART, D. E.; McCLELLAND, J. L. On Learning the Past Tense of English Verbs. ln: RU
MELHART, D. E.; MCCLELLAND, J. L. jorgs.). Parai/e/ Distributed Processing: Explorations 
in the Microstructure o( Cognition, v. 2: Psychologica/ and Biological Models. Cambridge: MlT 
Press, 1986, p. 216-71 

RUMELHART, D. E.; ORTONY, A. The Representation of Knowledge in Memory. ln: ANDER
SON, R. C.; SPlRO, R. J.; MONTAGUE, W. E. jorgs.). Schooling and the Acquisition of Knowled· 
ge. Hilsdalle: Erlbaum, 1977, p. 99-135. 

SATO, C. Conversation and lnterlanguage Development: Rethinking the Connection. ln: DAY, 
R. R. jorg.). Ta/king to Learn: Conversation in Second Language Acquisition. Rowley: Newbury 
House, 1986, p. 23-45. 

SCHACHTER, J. A Universal Input Condition. ln: RUTHFORD, W. jorg.). Universais and Second 
Language Acquisition. Amsterdã: John Benjamins, 1984. 

SCHMIDT, R.; FROTA, S. Developing Basic Conversational Ability in a Second Language: A Case 
Study of an Adult Learner of Portuguese. ln: DAY, R. R. jorg.). Ta/king to Learn: Conversation 
~in Second Language Acquisition. Rowley: Newbury House, 1986, p. 237-326. 

SCHUMANN, ]. H. Second Language Ac'tiuisition: The Pidiginization Hypothesis. Language 
Learning, v. 26, n. 2, p. 391-408, 1976. 

__ . The Acculturation Model for Second-Language Acquisition. ln: GlNGRAS, R. C. jorg.) 
Second-Language Acquisition & Foreign Language Teaching. Washington: Center for Applied Lin
guistics, 1978a, p. 27-50. 

__ . The Pidginization Hypothesis. ln: HATCH, E. M. Second Language Acquisition. Rowley: 
Newbury House, 1978b. 

SELINKER, L. Interlanguage. IRAL, v. 10, n. 3, p. 209-231, 1972. 

__ . On the Notion of "lL Competence" in Early SLA Research: An Aid to Understanding some 
Baffling Current Issues. ln: BROWN, G. et ai. jorgs.). Per{ormance and Competence in Second 

Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press, 1996, p. 92·113. 

SFARD, A. On Two Metaphors for Learning and the Dangers of Choosing just One. Educational 
Researcher, n. 27, v. 2, p. 4-13, 1998. 

196 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LfNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

SHOTIER, J.; NEWSON, J. An Ecological Approach to Cognitive Development: Implicate Orders, 
Joint Action and Intentionality. ln: BUTTERWORTH, G; LIGHT, P. jorgs.). Social Cognition: 
Studies of the Development of Understanding. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 

SILVERSTEIN, S. Crossing Language Barriers. Los Angeles Times, p. 34-35, 1999. 

SKINNER, B. F. Verbal Behavior. Cambridge: Prentice Hall, 1992. 

SMITH, K.; KlRBY, S.; BRIGHTON, H. lterated Learning: A Framework for the Emergence of 

Language. Artificial Li{e, v. 9, p. 371-386, 2003. 

SOCKET, G.; TOFOLLl, D. Beyond Leaner Autonomy: A Dynamic Systems View of the Informal 
Learning of English in Virtual Online Communities. ln: ReCALL, n. 24, v. 2, p. 138-151, 2012. 

SOKOLIK, M. E. Learning without Rules: PDP and a Resolution of the Adult Language Learning 

Paradox. TESOL Quarterly, v. 24, n. 4, p. 685-696, 1990. 

SOKOLIK, M. E.; SMITH, M. Assignment of Gender to French Nouns in Primary and Second 
Language: A Connectionist Model. Second Language Research, v. 8, n. 1, p. 39-58, 1992. 

STAUBLE, A. Acculturation and Second Language Acquisition. ln: KRASHEN, S.; SCARCELLA, 
R. jorgs.). Issues in Second Language Research. Rowley/Massachusetts/Newbury, 1980, p. 43-50 

STETSENKO, A; ARIEVITCH, I. Constructing and Deconstructing the Self: Comparing Post
-Vygotskian and Discourse-Based Versions of Social Constructivism. Mind, Culture and Activi

ty, an Internacional]ounal, v. 4, p. 150-172, 1997. 

STURM, L.; LIMA, M. dos S. Repensando a formação docente: interação e mediação do conhe
cimento. ln: SANTOS, S. C. K.; MOZZILLO, I. jorg.). Cultura e diversidade na sala de aula de 

lfngua estrangeira. Pelotas: Editora UFPEL, 2008, p. 208-227. 

SUGAYA, N.; SHIRAI, Y. The Acquisition of Progressive and Resultative Meanings of the Im
perfective Aspect Marker by L2 Learners of Japanese: Transfer, Universais, or Multiple Fac
tors? Studies in Second Language Acquisition, v. 29, p. 1-38, 2007. Disponível em: <http:// 
journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage = online&aid = 676800 >; acesso: 12 

ago. 2014. 

SWAIN, M. Communicative Competence: Some Roles of Comprehensible Input and Comprehen
sible Output in its Development. ln: GASS, S. M.; MADDEN, C. G. jorgs.). Input in Second 

Language Acquisition. Rowley: Newbury House, 1985, p. 235-253. 

__ . The Output Hypothesis: Just Speaking and Writing Aren't Enough. Canadian Modem Lan

guage Review, n. 50, p. 158-164, 1993. 

__ . Three Functions of Output in Second Language Learning. ln: COOK, G.; SEIDLHOFFER, 
B. jorgs.). Principie & Practice in Applied Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 1995. 

__ . The Output Hypothesis and Beyond: Mediating Acquisition through Collaborative Dia
logue. ln: LANTOLF, J. P. jorg.). Sociocultural Theory and Second Language Learning. Oxford: 

Oxford University Press, 2000, p. 97-114. 

__ . The Output Hypothesis: Theory and Research. ln: HlNKEL, E. jorg.). Handbook o{ Research 
in Second Language Teaching and Learning. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2005, 

p. 471-483. 

__ . Languaging, Agency and Collaboration in Advanced Second Language Learning. ln: BYR
NES, H. jorg.). Advanced Language Learning: The Contributions o( Haliday and Vygotsky. Lon

dres: Continuum, 2006. 

SWAIN, M.; KlNNEAR, P.; STEINMAN, L. Sociocultural Theory in Second Language Education: An 

Introduction Through Narratives. Bristol: Multilingual Matters, 2011. 

REFERtNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 197 



SWAIN, M.; LAPKIN, S. Problems in Output and the Cognitive Processes they Generate: A Step To
wards Second Language Leaming. Manuscrito. Toronto: Modern Language Centre, OISE, 1995. 

THANASOULAS, D. Accommodation Theory. Disponível em: < http://www.tefl.net/esl-articles/ac
commodation.htm >; acesso: 12 ago. 2014. 

THE FIVE GRACES. Language is a Complex Adaptive System. Disponível em: < http://www.santafe. 
edu/media/workingpapers/08-12-047.pdf >; acesso: 12 ago. 2014. 

van GEERT, P. Dynamic Systems Approaches and Modeling of Developmental Processes. ln: VAL
SINER, J.; CONNOLY, K. (orgs.). Handbook of Deve/opmental Psychology. Londres: Sage, 2003. 

__ . An Introduction to Complex Dynamic System. Modem Language ]ournal, v. 92, n. 2, p. 
179-199' 2008. 

van LIER, L. Interaction in the Language Curriculum: Awareness, Autonomy, and Authenticity. Lon
dres: Longman, 1996. 

__ . From Input to Affordance: Social-Interactive Learning from an Ecological Perspective. ln: 
LANTOLF, J. P. (org.). Sociocu/tura/ Theory and Second Language Learning. Oxford: Oxford 
University Press, 2000. 

van PATTEN, B.; WILLIAMS, J. Early Theories in Second Language Acquisition. ln: van PATTEN, 
B.; WILLIAMS, J. (orgs.). Theories in Second Language Acquisition: An Introduction. Mahwah/ 
Nova Jersey/Londres: Lawrence Erlbaum, 2007, p. 17-35. 

VETROMILLE-CASTRO, R. A interação social e o benefício recíproco como elementos constituintes de 
um sistema complexo em ambientes virtuais de aprendizagem para Professores de línguas. 2007. Tese 
(Doutorado) - Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação, UFRGS, Porto Alegre. 

VIDAL, R. T. Instrução-focada-na-forma, lingualização e aprendizagem de ILE por aprendizes 
brasileiros. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, v. 10, n. 1, p. 179-205, 2010. 

von HUMBOLDT, W. Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues. Berlim, 1936. 

VYGOTSKY, L. S. Thougth and Language. Cambridge, MA: MIT Press, 1962. 

__ . Mind in Society: The Development of Higher Psychologica/ Processes. COLE, M. et a/ (orgs.). 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. 

WARING, R. Connectionism and Second Language Vocabulary. Temp/e University ]apan Occasio
nal Papers. Osaka: 1996. Disponível em: < http://www.fltr.ucl.ac.belfltr/germ/etan/bibs/vocab/ 
connect.html >; acesso: 12 ago. 2014. 

WATSON,]. Behaviorism. Chicago: The University of Chicago Press, 1930. 

WEATHERALL, A.; WATSON, B. M.; GALLOIS, C. (orgs.). Language Discourse and Social Psycho
logy. Nova York: Palgrave-Macmillan, 20~. 

WEBER, H.; PLATT, J.; RICHARDS, J. Longman Dictionary of Applied Linguistics. Harlow: Long
man, 1985. 

WENGER-TRAYNER, E. Communities of Practice: A Brief Introduction. Disponível em: < http:// 
wenger-trayner.com/theory/ >; acesso: 12 ago. 2014. 

WERTSCH,]. V. Vygotsky and the Social Formation of Mind. Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 1985. 

WHITE, L. Against Comprensible Input: The Input Hypothesis and the Development of Second 
Language Competence. Applied Linguistics, n. 8, p. 95-110, 1987. 

__ . Fossilization in Steady State L2 Grammars: Persistent Problems with Inflectional Morpho
logy. Bilingualism: Language and Cognition, v. 6, n. 2, p. 129-141, 2003. 

WOOD, D.; BRUNER, J. S.; ROSS, G. The Role of Thtoring in Problem Solving. ]ourna/ of Child 
Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, v. 17, n. 2, p. 89-100, 1976. 

198 AQUISIÇÃO DE SEGUNDA LfNGUA VERA LÚCIA MENEZES DE OLIVEIRA E PAIVA 

S6rieE3trat6gia3deen31ne 

1. O ensino do espanhol no Brasil, João Sedycias [org.] 

2. Português no ensino médio e formação do professor, Clecio Bunzen & Márcia Mendonça [orgs.] 

3. Gêneros catalisadores -letramento e formação do professor, Inês Signorini [org.] 

4. A formação do professor de português- que língua vamos ensinar?, Paulo Coimbra Guedes 

5. Muito além da gramática- por um ensino de llnguas sem pedras no caminho, lrandé Antunes 

6. Ensinar 0 brasileiro- respostas a 50 perguntas de professores de llngua materna, Celso Ferrarezi Jr. 

7. Semãntica para a educação básica, Celso Ferrarezi Jr. 

8. o professor pesquisador- introdução à pesquisa qualitativa, Stella Ma ris Bortoni-Ricardo 

9. Letramento em EJA, Maria Cecilia Mollica & Marisa Leal 

10. Língua, texto e ensino- outra escola possível, lrandé Antunes • . . 

11. Ensino e aprendizagem de língua inglesa- conversas com especialistas, Diógenes Cand1do de L1ma [org.] 

12. Da redação escolar ao texto- um manual de redação, Paulo Coimbra Guedes 

13. Letramentos múltiplos, escola e inclusão social, Roxane Rojo 

14. Libras? Que língua é essa?, Audrei Gesse r 

15. Didática de línguas estrangeiras, Pierre Martinez 

16. A sentença e a palavra- estudo introdutório, Ronaldo de Oliveira Batista 

17. Coisas que todo professor de português precisa saber, Luciano Amarai Oliveira 

18. Gêneros textuais & ensino, Angela Paiva Dionisio, Anna Rachei Machado & Maria Auxiliadora Bezerra [orgs.] 

19. As cadeias do texto- construindo sentidos, Cláudia Roncarati 

20. Produção textual na universidade, Désirée Motta-Roth & Graciela Rabuske Hendges 

21. Análise de textos- fundamentos e práticas, lrandé Antunes 

22. Dicionários escolares- políticas, formas & usos, Orlene Lúcia de Sabóia Carvalho & Marcos Bagno [orgs.] 

23. Inglês em escolas públicas não funciona? Uma questão, múltiplos olhares, Diógenes Câ.ndid~ de Lima [org.] 

24. Dicionários na teoria e na prática- como e para quem são feitos, Claudia Xatara, CleCI Regma Bevliacqua & 

Philippe Humblé . . 
25. Gêneros textuais- reflexões e ensino, Acir Mário Karwoski, Beatriz Gaydeczka & Kanm S. Bnto 

26. Letramentos de reexistência- poesia, grafite, música, dança: hip-hop, Ana Lúcia Silva Souza 

27. Pesquisar no labirinto- a tese, um desafio possível, Francisco Perujo Serrano 

28. o território das palavras- estudo do léxico em sala de aula, lrandé Antunes 

29. Multiletramentos na escola, Roxane Rojo & Eduardo Moura [orgs.] 

30. Leitura e mediação pedagógica, Stella Ma ris Bortoni-Ricardo et ali i [org.] 

31. Numeramento- aquisição das competências matemáticas, Michel Fayol 

32. Letramentos no ensino médio, Ana Lúcia Silva Souza, Ana Paula Corti & Márcia Mendonça 

33. Neologia em português, Margarita Correia & Gladis Maria de Barcellos Almeida 

34. Língua e literatura: Machado de Assis na sala de aula, Alexandre HuadyTorres Guimarães & 

Ronaldo de Oliveira Batista 

35. O ouvinte e a surdez- sobre ensinar e aprender a libras, Audrei Gesse r 

36. Ensinar na universidade- conselhos práticos, dicas, métodos pedagógicos, Markus Brauer 

37. Os doze trabalhos de Hércules- do oral para o escrito, Stella Ma ris Bortoni-Ricardo & 
Veruska Ribeiro Machado [orgs.] 

38. Múltiplas linguagens para o ensino médio, Clecio Bunzen & Márcia Mendonça [orgs.] 

39. Leitura de literatura na escola, Maria Amélia Dalvi, Neide Luzia de Rezende & Rita Jover-Faleiros [orgs.] 

40. Escol@ conectada- os multiletramentos e as tics, Roxane Rojo [org.] 

41. Sete erros aos quatro ventos- a variação linguística no ensino de português, Marcos Bagno 

42. Cenas surdas: os surdos terão lugar no coração do mundo?, Renato Dente Luz 

43. Aquisição de linguagem, Michelle Kail 

44. Métodos de ensino de inglês- teorias, práticas, ideologias, Luciano Amarai Oliveira 

45. Aquisição da escrita, Michel Fayol . 

46. Pedagogia do silenciamento- a escola brasileira e o ensino de língua materna, Celso Ferrarez1 Jr. 

47. Por que a escola não ensina gramática assim?, Stella Ma ris Bortoni-Ricardo et ai. [orgs.] 

48. Aquisição de segunda língua, Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva 

49. Gramática contextualizada -limpando 'b pó das ideias simples", lrandé Antunes 

so. Lfngua, Linguagem, linguística- pondo os pingos nos ii, Marcos Bagno 

51. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivas, Roxane Rojo & Jacqueline Barbosa 



Esta obra foi composta em Garth Graphic 11/15 e TodaySB-Light 11/15 
e impressa em papel chambril avena 80g 

para a Parábola Editorial em outubro de 2014. 

impressão e acabamento 

G r é. f i c a 


	Cap. 1 - Teoria Behaviorista-estrutural
	Cap. 2 - Modelo Monitor, Hipótese do Input ou da Compreensão
	Cap. 3 - Modelo de Aculturação
	Cap. 4 - Modelo da Gramática Universal
	Cap. 5 - Modelo Conexionista
	Cap. 6 - A Hipótese da  Intereção
	Cap. 7 - Hipótese do Output ou da Lingualização
	Cap. 8 - Teoria Sociocultural
	Cap. 9 - Aquisição de Segunda Língua na Perspectiva da Complexidade
	Cap. 10 - Outras Teorias

