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TÓPICOS PSICOLINGÜÍSTICOS E SOCIOLINGÜÍSTICOS 
NA AQUISIÇÃO E ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS 

Ursula Klara Johanna Stephany* 

1- Multilingüismo 

É do conhecimento geral que vários idiomas diferentes 
são falados nos espaços territoriais da maioria dos países da 
Ásia e da África, verificando-se a existência de falantes 
bilíngües, trilíngües e até mesmo de falantes quadrilíngües. 
Na própria Europa, quase não há nações genuinamente 
monolíngües. Em todo o mundo, o monolingüísmo compõe 
uma execeção mais do que uma regra. 

Exemplos típicos de países europeus multílingües são 
Suíça e Bélgica. Por que razão estes e não, por exemplo, a 
Grã-Bretanha e a Franç,a ou, na América, os Estados Unidos 
e o Brasil? A resposta é que naqueles países duas ou três 
línguas diferentes desfrutam de um status oficial e são todas 
faladas pela maioria dos habitantes: ao passo que em países 
como a Grã-Bretanha e a França, Estados Unidos ou Brasil, 
uma língua nacional oficial, falada pela maioria, opõe-se a 
diversas outras empregas somente por minorias e sem deter 
o status de língua oficial. As línguas das minorias são, por 
exemplo, as línguas célticas ainda subsistentes na Grã -
Bretanha e França e as línguas indígenas americanas tais 
como o Kaingang no Brasil. 

Do ponto de vista lingüístico, uma língua de minoria 
é tão "real" quanto uma oficial ou de maioria, Todavia, sabe
se que um status mais elevado é atribuído às língua oficiais, 
enquanto que as línguas de minorias não-oficiais, são consi
deradas meros "dialetos". 

Embora a atitude direcionada a uma língua seja um 
fator muito importante em países multilinguais e na aquisi
ção de segunda língua ou de língua estrangeira, tomemos, por 
um instante, o ponto de vista lingüístico. Este considera todas 
as línguas, sejam elas faladas por maiorias ou minorias, 
oficiais ou não, sistemas de comunicação basicamente equi
vàlentes possuindo vocabulário e gramática próprios e for-

mando parte da cultura dos grupos sociais que as utilizam. É 
deste ângulo, emocionalmente mais neutro, que os países 
multilinguais compõem a regra em qualquer lugar do mundo 
e não uma exceção. 

Em nosso mundo moderno da multimídia, de rápidos 
meios de transportes e crescente contato entre os povos de 
todo o mundo, um certo grau de contato com mais de um 
idioma está se tomando casa vez mais normal para muitos, 
e isso levará as pessoas a uma maior conscientização do 
multilingüismo, modificando a sua atitude relativa a este 
fato. Pareceria ousado afirmar que a situação lingüística 
atual das minorias que vivem em situação de permanente 
contato língüístico será a situação das maiorias no futuro? 
Em suma, será rotina para maiores contingentes de pessoas 
falar mais do que uma só língua. 

Tal situação será viável caso as línguas estrangeiras se 
tomem mais acessíveis a um número cada vez maior de 
pessoas. Portanto, a importância da instrução em língua 
estrangeira crescerá no futuro . 

2 - Pesquisa no Ensino de Língua Estrangeira 

O ensino das línguas estrangeiras é uma arte e não pode 
ser reduzido a princípios científicos: não obstante, o empe
nho científico tem muito a oferecer. Caso o propósito da 
instrução em língua estrangeira seja o de proporcionar ao 
aluno uma competência quase nativa, é sabido que tal 
objetivo jamais será concretizado, considerando os progra
mas vigentes em escolas secundárias e institutos de línguas. 
Ninguém discorda de que é preciso melhorar o ensino da 
língua estrangeira. A questão está em como proceder. Exa
minemos alguns dos mais relevantes fatores determinantes 
do sucesso ou do fracasso da instrução em língua estrangeira. 
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da CAPES, no período de 12.08 a 11 .1 0.95. 
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O ímpeto geral no ensino de línguas estrangeiras está 
em criar facilitadores ao processo ou procurar acelerá-lo. O 
aprendizado de línguas ocorre pelos esforços conjuntos do 
professor e do próprio aprendiz. Ainda que a pesquisa no 
aprendizado de línguas estrangeiras deva considerar ambos, 
o enfoque deve recair sobre o segundo. Esse procedimento 
tem-se verificado somente nas últimas duas décadas. Ante
riormente, a pesquisa sobre o ensino de língua estrangeira era 
centrada em métodos e materiais de ensino e o enfoque recaía 
sobre o professor e não sobre o aluno. 

A ínvestigação no ensino e na aprendizagem de 
línguas é de natureza interdisciplinar. As disciplinas envol
vidas seriam a pedagogia, a lingüística, a psicolingüística e 
a sociolingüísitica. A pedagogia dará resposta à questão de 
como a língua deve ser ensinada. A lingüística poderá revelar 
ao investigador do ensino de língua estrangeira em que 
consiste a competência da língua estrangeira e de que forma 
diferem as gramáticas relativas a cada par de língua nativa e 
estrangeira. A psicolingüística estudará o processo de aqui
sição da língua, podendo assim ser de utilidade na tentativa 
de responder à questão de como um idioma estrangeiro é 
aprendido. A preocupação sociolingüística será de explicar 
as condições ou fatores sociais que influenciam o ensino e a 
aprendizagem da língua estrangeira. 

Na condição de lingüista, não me cumpre analisar 
aspectos pedagógicos envolvidos no processo. Da lingüísti
ca, o investigador do ensino de língua estrangeira obterá 
informações sobre a natureza da competência lingüística do 
falante nativo. Tal competência compreenderá o conheci
mento de um vasto número de palavras e domínio implícito 
de um sistema de regras ou padrões gramaticais usados na 
construção de frases na língua em questão. 

Muitos lingüistas acreditam que o conhecimento 
gramatical representa o cerne da competência lingüística. 
Para se falar de maneira socialmente aceita, contudo, é 
necessário que se atinja um certo grau de competência comu
nicativa que vai além do simples domínio de um conjunto de 
regras gramaticais. Aí estão incluídas máximas de conversa
ção e normas sociolingüísticas, determinando quem diz o 
quê e para quem, quando e como. 

A lingüística pode contribuir fornecendo uma descri
ção da língua estrangeira e uma análise contrastiva das 
gramáticas do idioma nativo e do idioma estrangeiro. Tais 
estudos da língua 1 e língua 2 foram muito utilizados como 
base de planejamento de material de ensino de língua estran
geira até o final dos anos 60. A idéia principal contida nos 
trabalhos lingüísticos mais prestigiados tais como o de Fries 
(1945), o de Lado (1957) e o de Weinreich (1953) era de que 
a estrutura da língua nativa provavelmente interferia na 
língua estrangeira. Uma vez que os problemas de aprendiza
gem ocorrerão com maior probabilidade nas áreas de 
discordância entre ambos os idiomas, o material de ensino 
deveria devotar uma atenção particularizada a tais áreas. 

A expectativa era de que as gramáticas contrastivas 
ensejassem uma antevisão dos erros cometidos pelos alunos. 
No entanto, nas décadas de 70 e 80, quando se estudaram 
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empiricamente os erros configurados, descobriu-se que so
mente até cerca de 35% ou no máximo 50% destes podiam 
ser relacionados à língua nativa e assim receber a classifica
ção de erro de interferência: os demais erros eram de natureza 
tipicamente ligada ao desenvolvimento da primeira língua e 
deveriam, portanto, ser atribuídos ao próprio processo de 
aquisição de linguagem (Ellis 1985:23 ). 

Os erros de interferência e os que são parte do 
processo de aprendizagem devem ser avaliados de forma 
diferenciada no ensino de língua estrangeira. Enquanto os 
erros oriundos da transferência de estruturas da língua nativa 
para a língua estrangeira revelam que o aluno ainda não 
domina estes aspectos estruturais do idioma estrangeiro, os 
erros não relacionados com problemas de interferência po
dem demonstrar que o aluno descobriu uma regra na língua 
estrangeira, mas ainda não é capaz de saber quando deve 
empregá-la. Um aluno de inglês como língua estrangeira que 
consigna a forma goed ao invés de went não repróduz 
simplesmente uma forma memorizada. Erros dessa ordem 
demonstram que ele descobriu a regra de formação do 
passado regular em inglês. Erros de supergeneralização 
como estes constituem, portanto, um tipo de evidência de 
que o aluno realizou um considerável progresso. 

A hipótese da Gramática Contrastiva não se ateve ao 
fato de que na averiguação da aquisição da língua estrangeira 
não basta comparar dois sistemas lingüísticos considerados 
estáticos para os propósitos da análise sincrônica. Como 
ressalta Wode (1988:116), a aquisição da língua estrangeira 
é um processo com uma dinâmica própria. Para acercar-se da 
língua-alvo o aluno passa por diversas etapas denominadas 
variedades do aluno ou interlinguagens. Embora estas se 
relacionem à língua-meta, elas estão em constante transfor
mação sendo, portanto, marcadamente instáveis. Outrossim, 
elas representam o único sistema da língua estrangeira à 
disposição dos aprendentes em um determinado estágio do 
seu desenvolvimento lingüístico. Note-se que estes precisam 
usar o sistema da melhor forma possível. 

Wode (1988:116) destaca, com acerto, que, embora 
seja proveitoso ao professor (e ao aluno) saber quais os 
possíveis conflitos estruturais entre a língua-fonte e a língua
meta, é uma questão completamente diversa decidir como 
tais conflitos serão resolvidos pelos alunos. Enquanto que as 
diferenças lingüísticas entre as línguas podem ser identificadas 
lingüísticamente, a dificuldade do aprendizado também 
envolve considerações psicológicas (Ellis 1985 :26). Como 
afirma Ellis (1985:24), o ideal seria análise contrastiva lidar 
com as condições sob as quais a interferência se registra. Ou 
seja, ela deveria tratar das instâncias em que as divergências 
lingüísticas entre a primeira e a segunda língua conduzem a 
erros de transferência e instâncias em que tal não se verifica. 
Conforme ressalta Weinreich (1953), a transferência somen
te ocorrerá se houver uma certa similitude estrutural entre as 
duas línguas. Porém, há graus de similaridade e diferenças 
que tomam dificil a antecipação de erros de transferência 
(Ellis 1985:26). Além disso, deverão ser consideradas as 
variáveis psicológicas e sociológicas, como por exemplo o 
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estágio de desenvolvimento do aluno e o volume de língua 
estrangeira aplicado. Hoje sabe-se que o erro é um fenômeno 
derivado de um conjunto de fatores e que a interferência 
constitui apenas um desses fatores interagindo de modo 
complexo com os demais. É preciso também lembrar que as 
dificuldades antevistas pela análise contrastiva podem ser 
realizadas pelo aluno como ausência ao invés de erros (Ellis 
1985:33). 

Estes comentários mostram que o foco da atenção 
desviou-se para o protagonista príncipal do cenário do ensino 
de língua estrangeira, ou seja, o aluno. O incentivo principal 
para a realização da pesquisa empirica em ensino de língua 
estrangeira e para que este campo venha a ser centrado no 
aluno mais do que no professor surgiu na Europa, nos anos 
70 e 80, do estudo da aquisição natural, sem orientação de 
segunda língua (Wode 1988:33, Klein & Perdue (eds.) 
1988). A aquisição de línguas dos países europeus industri
alizados tais como a Alemanha, a França e a Grã - Bretanha 
ganha importância em conseqüência da migração de traba
lhadores vindos de zonas não industrializadas tanto na 
Europa com fora dela. Assim, o alemão, por exemplo, foi e 
vem sendo adquirido como segunda língua por falantes de 
turco, português, espanhol, italiano, grego e de línguas 
eslavas. 

3 -Tipos de Aquisição de Linguagem e o Ensino 
de Línguas Estrangeiras · 

3.1- Tipos de Aquisição de Linguagem 

Consideremos a questão do que pode ser aprendido a 
partir dos diversos tipos de aquisição de linguagem no 
aperfeiçoamento do ensino de língua estrangeira. Existem 
quatro tipos de aquisição de linguagem: aquisição de lingua
gem monolíngüe, bilingüismo infantil, aprendizado de lín
gua estrangeira e aquisição de segunda língua. 

A principal característica da aquisição da primeira 
língua é que a aprendizagem desta limita-se à fala. Conside
rando que esta ocorre muito cedo, o processo de aquisição da 
primeira língua se encaixa no desenvolvimento mental e 
fisico da criança. Quando ela atinge a idade escolar, as 
principais características estruturais da língua-mãe já foram 
assimiladas sem qualquer esforço pedagógico especial. 
Embora a maioria das crianças adquira somente uma língua, 
algumas crescem com duas ou até três. Raramente todavia o 
contato com estas línguas se estabelece de forma precisa
mente simultânea e é mais raro ainda que duas ou mesmo três 
línguas se desenvolvam da mesma forma e apresentem 
posteriormente identidade de níveis. Não obstante, fala-se de 
um bilingüísmo infantil quando mais de uma língua é 
adquirida durante o período pré-escolar (Berman 1984). 

Enquanto que na aquisição da primeira língua a 
criança evolui de um ser não-lingüístico para um ser 
articulador, na aquisição da segunda língua e da língua 
estrangeira, o contato com outra língua é estabelecido após 
a língua materna - e provavelmente outras línguas - ter sido 
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adquirida. Os que aprendem a língua apresentam mais idade, 
ou seja, são crianças na idade escolar, adolescente ou até 
mesmo adultos e são de forma correspondente cognitivamente 
maduros. 

A aquisição da segunda língua ocorre pelo simples 
contato com uma comunidade que fala a língua a ser adqui
rida, sem instruções formais. Nesse aspecto, o processo 
assemelha-se à aquisição da primeira língua e é, portanto, 
muitas vezes denominado "aquisição natural de segunda 
língua". Em contrapartida, a aprendizagem de língua estran
geira é mediada pela ínstrução de sala de aula e ocorre de 
forma caracteristica fora do país no qual a língua ensinada é 
falada: assim o volume de estímulos aplicados é, via de regra, 
restrito à sala de aula. A realidade hoje é diferente, porém, já 
que os alunos podem ter a prática oral através de fitas cassetes 
ou assistir a filmes. Contudo, esse tipo de contacto limita-se 
à modalidades apenas receptiva. 

Como se sabe, o aluno de língua estrangeira· apresenta 
ainda muitas falhas. Pode-se afirmar que o objetivo ideal de 
aquisição de uma competência nativa na língua-meta jamais 
é atingido, considerando os processos de ensino existentes. 
As causas que explicam os resultados quase sempre frustran
tes na questão do ensino de línguas estrangeiras residem em 
parte no aluno e são de certa forma devidas à situação da 
aprendizagem de línguas. Naturalmente, fatores internos e 
externos ínteragem. Entre os fatores internos constam a 
idade do alu!l.O, o seu desenvolvimento cognitivo e a sua 
motivação, enquanto que os fatores externos são representa
dos pela natureza e pelo volume de estímulos lingüísticos 
aplicados, assim como a oportunidade da comunicação na 
língua estrangeira. 

3.2 - A Idade do Aluno 

Penfield e Roberts (1959) argumentam que a idade 
favorável à aquisição de língua situa-se entre os primeiros 1 O 
anos de vida. Na década de 60, Lenneberg conseguiu ofere
cer dados clínicos cÓnsubstanciando a "hipótese do período 
crítico" para a aquisição da primeira língua onde "a aquisi
ção automática a partir da simples exposição a uma determi
nada língua parece desaparecer após essa faixa etária" 
(1967: 176). Ele descobriu que as crianças recuperavam 
rapidamente o controle total da língua após submeter-se a 
cirurgia no hemisfério esquerdo, o que não acontecia com os 
adultos. O. fato pode ser atribuído a diferenciações na 
maturação cerebral das crianças em comparação com os 
adultos. 

Lenneberg ressalta com cautela, entretanto, que a 
hipótese do período critico não impede a aprendizagem de 
línguas em outras faixas de idade, embora "seja dificil a 
recuperação de problemas de sotaque após a puberdade" 
(1967:176). Na realidade, é possível que os sotaques não 
possuam efeitos tão prejudiciais como julgam alguns profes
sores. Ervin-Tripo, certa vez, em uma comunicação pessoal, 
recomendou que, quando não se detém todas as regras 
sociolingüísticas de uma língua, deve-se pelo menos manter 



um certo sotaque· estrangeiro com o fim de viabilizar a 
sinalização constante: "Perdão, eu sou estrangeiro". 

De acordo com Curtiss (1988), a constatação de 
"crianças selvagens" e de surdos-mudos que entram em 
contato com a língua relativamente tarde parece sugerir que 
a hipótese do período crítico é relevante para o desenvolvi
mento da competência gramatical num sentido restrito, isto 
é, o desenvolvimento da morfologia inflexional e da sintaxe. 
Entretanto, o comentário de Ellis (1985:108) de que "em 
geral o indício relacionando controle cerebral e diferença 
etária daquele que aprende a língua carece de maior clareza" 
vigora ainda hoje. Concomitantemente é preciso não esque
cer que entre aprendentes de segunda língua ou de língua 
estrangeira, o desenvolvimento da língua como tal ocorreu 
normalmente nos primórdios da infância. 

Além do mais, simplesmente não é verdade que a 
aquisição de segunda língua seja mais fácil para crianças 
mais jovens do que para outras de mais idade. Os filhos de 
trabalhadores imigrantes em países como a Alemanha apren
dem uma segunda língua muito melhor se já apresentam um 
alto nível de proficiência na sua própria língua nativa antes 
de chegar ao país com a idade de nove anos e meio. Fthenakis 
e outros (1985: 110) observam que tais crianças não somente 
manterão um nível normal de desenvolvimento nas suas 
línguas nativas, mas também, sob determinadas circunstân
cias, serão capazes de atingir uma competência normal na 
segunda língua. Outros autores, tal como McLaughlin ( 1982), 
Ellis (1985:107) e Hamers & Blanc (1989:222-4) também 
ressaltam que, com exceção do controle da pronúncia, crian
ças de mais idade e adolescentes jovens entre sete e doze anos 
aproximadamente, não somente aprendem segundas línguas 
mais rapidamente, mas também obtém mais sucesso do que 
crianças mais jovens. A impressão corrente de que crianças 
muito jovens aprendem segundas línguas mais rapidamente 
e obtém melhores resultados do que outras mais velhas é 
atribuída ao fato de que as suas necessidades comunicativas 
são muito mais limitadas e elas têm que se adaptar somente 
a um grupo social, ou seja, às outras crianças de faixa etária 
congênere (McLaughlin 1982). 

3.3 - lnput Lingüístico 

Um dos mais importantes fatores externos com relação 
a aprendizagem de língua estrangeira é o volume e a natureza 
de estímulos aplicados (input) na língua a ser aprendida. 
Vejamos como este fator se relaciona com a aquisição de 
primeira língua. 

Pequenas crianças aprendem a língua falada no seu 
ambiente pela interação social com usuários mais maduros, 
particularmente a mãe. Partindo do princípio de que se 

. conversa com a criança virtualmente desde o nascimento, a 
quantidade de estímulos lingüísticos é imensa. Mesmo no 
seu primeiro ano, a produção vocal das crianças é imitada 

pelas mães e apresentadas àquelas como uma espécie de 
modelo. Quando no limiar do segundo ano, as crianças 
passam do estágio pré-lingüístico para o .estágio lingüístico, 
um registro lingüístico simplificado específico é utilizado 
para contato (baby talk, motherese). Embora não se saiba se 
a linguagem dirigida à criança (LDC) (Ramos Pereira 1994) 
é vital para a aquisição da língua prosseguir normalmente, a 
existência de tal registro é culturalmente comum. 

Em um estudo comparativo lingüístico e cultural 
efetuado sobre a LDC, Ferguson (1977) concluiu que este 
registro é constituído por uma série de características que 
parecem bem adequadas para auxiliar a criança a romper o 
código lingüístico. Essas características podem ser divididas 
em três tipos: processos de simplificação, de elucidação e 
expressivos. Os processos de simplificação incluem um 
vocabulário restrito com forma fonética e gramaticalmente 
simples, assim como frases curtas e simples. A LDC é 
também sumamente repetitiva e é produzida mais lentamen
te e com uma entonação exagerada. A repetição, o ritmo 
lento, a entoação exagerada são processos de elucidação. Os 
processos expressivos compreendem o fenômeno do "tom 
infantil", uma tonalidade mais elevada que pode direcionar 
a atenção da criança à fala a ela dirigida, como também o uso 
amplo de hipocorísticos. 1 

O principal problema ligado ao ensino de língua 
estrangeira parece ser a escassez de estímulos aplicados 
(input). O tempo reservado à instrução em língua estrangei
ra, via de regra de três a seis encontros por semana no decurso 
de alguns anos é insuficiente, não capacitando o aprendente 
a desenvolver proficiência no idioma de forma natural. 

Alguém pode contra-argumentar afirmando que os 
estudos sobre a aquisição natural de segunda língua demons
tram que um volume maior de estímulos não assegura sucesso 
de aquisição. Questiona-se contudo, se há estímulos lingüísticos 
suficientes de natureza adequada nas situações de aprendiza
gem não orientada de segunda língua, em consonância com os 
estágios de desenvolvimento do aluno. Por vezes, os estímulos 
aplicados revelam-se excessivamente complexos, havendo 
também registro de ocorrência contrária. Jsto acontece quan
do, para se fazerem entender por estrangeiros, os falantes 
nativos recorrem a uma espécie de versão pidgin da sua língua, 
ou seja, estabelecem uma conversação simplificada para 
atender à necessidade comunicativa. Além disso, na situação 
de aprendizagem natural de segunda língua, o aprendente não 
pode tirar proveito de contatos verbais sofisticados teorica
mente possíveis antes de haver atingido um certo nível de 
competência na segunda língua. 

Enquanto que na montagem de esquemas à aprendi
zagem de língua estrangeira o principal problema é a falta 
de insumos ou estímulos lingüísticos, nas situações de apren
dizagem de segunda língua são os estímulos adequados 
suficientes que muitas vezes faltam. Uma das razões pelas 

1 Uma vasta coletânea de LDC em português europeu foi reunida e está sendo analisada pela professora Dília Ramos Pereira da Universidade 
de Lisboa (Ramos Pereira 1992, 1994) 
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quais os programas ·do tipo de "imersão" em instrução 
bilíngüe obtém tanto êxito está no amplo volume de estímu
los adequados de que eles se utilizam. 

Depois que os alunos atíngem um certo nível de 
proficiência na língua estrangeira através do ensíno tradici
onal de idiomas estrangeiros, os programas de imersão 
lançam mão da língua estrangeira como mais um meio 
através do qual se ensinam assuntos como música, arte, ou 
mesmo geografia e história. Dessa forma, as situações de 
aprendizagem de língua estrangeira tornam-se mais seme
lhantes àquelas registradas na aquisição natural da língua. 
Surpreendentemente, a participação dos alunos em progra
mas de imersão não afeta o desenvolvimento da língua 
nativa. Eles revelam inclusive um grau mais elevado de 
proficiência em sua primeira língua e mostram-se tão com
petente como os alunos que não fazem parte de tais progra
mas bilíngües (Fthenakis et al. 1985). 

Os programas de imersão foram introduzidos na 
Canadá, sendo a língua francesa ensinada a alunos 
secundarístas nativos de língua inglesa (Fthenakis et al. 
1983:25ff.). Esses programas também forma empregados 
durante algum tempo com o francês e o inglês em escolas 
secundárias alemãs tendo obtido bons resultados. Uma das 
razões do sucesso destes programas é que, nas fases iniciais, 
os alunos podem fazer uso da sua língua nativa, passando a 
interação em sala de aula gradualmente a ser de fato 
monolíngüe. 

Esta é a principal diferença entre programas de imersão 
e de submersão. Na submersão as crianças de minoria 
lingüística são totalmente imersas no sistema escolar e na 
língua da maioria, não tomando em consideração o seu 
idioma nativo e a sua cultura. É nesse tipo de situação que, 
a despeito dos estímulos lingüísticos abundantes, acontecem 
comumente insucessos na aquisição adequada da segunda 
língua (Fthenakis et al. 1985). Esta era exatamente a circuns
tância das crianças indígenas monolíngües kaingang do 
Brasil ao entrarem na escola primária: ensinavam-lhes a ler 
e a escrever uma língua em uma idioma desconhecido para 
eles, o português. É natural que eles não tenham produzido 
um bom resultado. Depois que a Dra. Urusula Wieseman do 
Summer lnstitute of Linguístics desenvolveu um curso de 
dois anos junto dessas crianças, no qual elas aprenderam a ler 
e a escrever o seu próprio idioma e a receber o português 
como segunda língua, as crianças kaingang obtiveram pleno 
êxito, deixando de ser consideradas incapacitadas. 

3.4 - Cognição 

Por que motivo se deve atribuir tanta atenção à 
língua materna na aquisição da segunda língua quando o 
desenvolvimento da primeira língua se processa de forma 
eficaz em ambiente monolingüe? 

Para explicar este aparente paradoxo, é preciso lem
brar que o mais preliminar desenvolvimento da primeira 
língua ocorre em situações de interação inteiramente fami
liares para a criança em que a língua faz referência ao aqui 
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e agora da situação de locução. Cumpre notar que, no início, 
a função preliminar da língua não é a de transmitir informa
ções, porém de acompanhar as ações conjuntas de mãe e 
filho/a. Como a criança já sabe o que a mãe quer dizer, ela 
a compreende, o que constitui uma das pré-condições para a 
quebra do código lingüístico. 

Além disso, é muito limitada a variação dos signifi
cados expressos tanto na fala dirigida às crianças pequenas 
como na usada por elas próprias crianças, uma vez que 
crianças de um ou dois anos de idade são lingüística e 
cognitivamente imaturas. Observe-se ainda que a maior 
parte da fala utilizada por crianças pequenas é dirigida ao 
aqui e agora da situação de locução, não sendo assim 
necessário que elas se expressem com grand~ clareza para se 
fazerem compreender. A situação é totalmente diversa nos 
contextos da aprendizagem de língua estrange~ e de segun
da língua, em que as competências língüística e cognitiva são 
absolutamente discordantes. A discrepância entre aquilo que 
um aprendente gostaria de dizer e o que ele tem capacidade 
de expressar será muito mais acentuada numa relação de 
proporcionalidade com a sua idade, ou seja, quanto mais 
velho, maior a discrepância. Assim, desde o ínício, deveriam 
ser ensinadas aos alunos de língua estrangeira fórmulas 
simplificadas de como preencher as suas necessidades comu
nicativas, principalmente se forem adolescentes ou adultos. 

3.5 - Motivação 

A capacitação para a comunicação de tópicos de 
interesse exercerá uma influência positiva na motivação para 
a aprendizagem da língua estrangeira. 

Diz-se com freqüência aos alunos que o conhecimen
to da língua estrangeira será útil para eles no futuro. Isso nos 
parece até certo ponto pouco verdadeiro considerando o fato 
de que somente línguas com reconhecido status cultural ou 
político são ensínadas como línguas estrangeiras em escolas 
secundárias. Contudo, uma atitude positiva da comunidade 
social em relação à língua estrangeira não é suficiente para 
estimular o aluno a comprometer-se num esforço contínuo 
necessário ao domínio de tal língua através do ensino em sala 
de aula. 

O principal problema com a situação de comunicação 
em sala de aula está no fato de que o enfoque tende a ser dado 
nas formas da língua mais do que no sentido. Outro problema 
é que a língua estrangeira provavelmente jamais será usada 
com propósitos sociais autênticos. Por conseguínte dar-se-á 
a inexistência de uma funcionalidade real do discurso. 
Haverá portanto oportunidade de estabelecimento de nego
ciação de sentido na língua estrangeira (Ellis 1985: 151 ). 
Conforme acentua Ellis (1985: 151 ), uma razão pela qual os 
programas se imersão têm demonstrado tanto êxito, é que, 
além do reforço de estímulos na língua estrangeira, os 
esquemas de imersão em sala de aula assemelham-se forte
mente ao esquema de aprendizagem natural o qual é rico em 
possibilidades de negociação de sentidos, particularmente se 
o ensíno está centrado no aluno. 
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3.6- Bilingüismo Infantil como um Modelo de 
Ensino de Língua Estrangeira 

. Devido às condições desfavoráveis ao modo de apren-
diZagem de uma língua estrangeira em sala de aula onde a 
quantidade de estimulos é insuficiente para que oc~rra uma 
aprendizagem natural da língua, toma-se necessário adotar 
medidas que possam assegurar uma transmissão mais econô
mica da estrutura da língua do que a simples exposição à 
lingua-mãe. 

Parece existir um exemplo natural para o trato com as 
formas da língua de um modo tal que desperte o interesse do 
aluno; 'particularmente este exemplo se dá com a criança 
bilíngüe. Já que as crianças bilíngües desenvolvem certas 
estratégias de aprendizagem entendidas como proveitosas 
para o caso da língua estrangeira, também Dodson (1987) e 
Butzkamm (1989) preconizam a criança bilíngüe, mais do 
que a monolíngüe, como paradigma para o ensino de língua 
estrangeira. 

Dodson (1987:163) observa que a produção total da 
fala, tanto da criança monolíngüe, quanto da bilíngüe, oscila 
entre a comunicação centrada na mensagem e a centrada no 
meio, sendo que as estratégias centradas no meio enfocam a 
língua mais do que a mensagem. As estratégias centradas no 
meio ambiente encontradas entre crianças monolíngües cons
tituem imitação, extensão das elocuções do interlocutor, 
substituição e encadeamentos (Dodson 1987: 163 ). Crianças 
bilíngües desenvolvem duas outras competências adicio
nais: a comparação de elocuções nas duas línguas e a 
solicitação de equivalentes para a tradução. Com o propósito 
de compreender esta circunstância, Dodson (1987: 161 ff.) 
nos alerta para o fato de que é vital reconhecer que bilíngües 
"jamais são equilíngües nas suas duas línguas .. . Jovens 
bilíngües podem obviamente desenvolver em primeiro lugar 
novas áreas conceito/língua somente em um idioma". No 
instante em que eles "desejam desenvolver elocuções equi
valentes na sua outra língua, eles utilizam as duas principais 
estratégias adicionais centradas no meio que não se encon
tram disponíveis aos monolíngües em desenvolvimento ... A 
primeira destas .. . consiste em comparar e contrastar e locuções 
em uma língua com o seu equivalente funcional em outra." 
A outra estratégia consiste em indagar quais são os equiva
lentes de tradução de palavras e frases. 

Assim, mais do que impor um método de ensino de 
língua estrangeira monolíngüe de forma dogmática como 
acontecia até recentemente, tanto Dodson quanto Butzkamm 
recomendam tomar tais atividades bilíngües centradas no 
meio "parte necessária dos métodos de ensino de língua 
estrangeira" (Dodson 1987: 166). 

4 - Conclusão 

No presente trabalho, diversos aspectos de tipos 
diferentes de aprendizagem de línguas foram tratados com o 
propósito de se extrair conclusões úteis à melhoria do ensino 
de língua estrangeira. Embora no momento admitamos não 
saber como ou mesmo se todos esses diferentes fatores 
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afetam a aquisição de língua estrangeira ou de segunda 
l~gua, tanto a quantidade e a qualidade do estimulo lingüístico 
(mput) bem como a oportunidade e o tipo de interação 
parecem ser de extrema importância (Ellis 1985:16 lf.). 

Quero crer que é o tipo de programas de imersão aqui 
descritos que devem ser extremamente recomendados com 0 
fim de intensificar o bilingüísmo de f~lantes individuais. 
~ntretanto , os professores de línilla estrangeira podem mo
ttvar os alunos a estabelecer comparação entre as estruturas 
da sua língua nativa e as da língua que estão adquirindo. 
Porém, o que parece mais relevante é possibilitar tanto 
quanto possível ao aluno a utilização da língua estrangeira 
em situações autênticas de comunicação. É nesse tipo de 
circunstância que a língua adquire sentido social e é como se 
compreende a maneira pela qual as pessoas de cultura 
estrangeira raciocinam para o ato da fala. 
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