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Refer indo-se a Moles (1957), Franchi (1992:9) afirma: 

“É, sabemos, hábito silenc iar as ‘or igens’ da elaboração teór ica, 
ignorá- las mesmo, pela consc iênc ia da disparidade entre a 
provocação e a resposta, da relatividade sob a perfeição aparente, 
da v iolênc ia e ruptura entre a reflexão irregular que informa e 
relac iona precariamente exper iênc ias e contex to, que contrapõe os 
propósitos  às exigênc ias  do discurso c ientífico.” 

É, portanto, fundamental conhecer  as origens da elaboração teór ica, 

embora seja comum silenciá-las ou mesmo ignorá-las. Mas é também 

importante pensar naquilo que implica assumir um determinado ponto de vista 

teórico: fixar uma certa concepção de linguagem e assumir seu lugar num 

determinado “posto particular de observação” . As concepções teóricas – esses 

postos – são datadas e prov isórias: “pousos datados e provisórios”, ainda no 

dizer de Franchi (ibid.), mesmo que por vezes nos pareçam definitivos . Uma 

teoria é, então, um ponto de v ista, um lugar que ocupamos, 

momentaneamente, de preferênc ia por uma dec isão e como um caminho 

poss ível de abordagem de questões, um gesto interpretativo, que prec isa ser  

posto à prova, contrastado, coisa que poderá levar a que sofra sensíveis  

mudanças internas ou até ao seu abandono. 

O que vamos procurar fazer aqui é tentar reconstruir alguns desses 

percursos ou desses pousos, nos quais muitas coisas estão imbr icadas. 

Faremos aqui um brev íssimo esboço daquilo que foi dando origem a muitos de 

nossos gestos, por vezes automáticos, como profiss ionais que trabalhamos 

com as línguas es trangeiras. Não pretendemos apontar um caminho, o 

caminho ideal, mas vamos tentar ao menos ver o que se encontra pelo 

caminho quando escolhemos um deles. 

Usando palavras de Signorini (1998), vamos sublinhar esse caráter  

provisório, m utante, processual ao falar das teorias (da linguagem, da 

aquisição) e do seu ins trumental de análise/abordagem/enfoque, que prec isa 

se mover para dar respostas às questões bás icas, essas talvez menos 

mutantes ; mas também devemos sublinhá- lo ao f alar de nosso objeto 
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específico de análise (as línguas, os processos de sua aquis ição e mesmo o 

seu produto: as chamadas inter línguas). 

Franchi (ibid.) mostra que ex istem três momentos complementares , 

“nunca termos, mas instantes  de um processo c íclico intermitente: reflexão 

filosófica, investigação experimental, elaboração teór ica.” Um belo percurso 

para qualquer projeto no campo que nos estamos dedicando a observar. 

Nesses termos, a relação entre teoria e prática não é a de precedência da 

primeira sobre a segunda. Como mostram Signorini & Cavalcanti (1998: 9): 

“(...) o es tudo das questões aplicadas ex ige esquemas de 
investigação gerados e sustentados no próprio contexto de aplicação 
e não desenvolvidos antes por um grupo de elite e aplicados 
posteriormente àquele contex to por um segundo grupo c ientífico 
mais perifér ico. (...) E as formas de consenso teór ico-metodológico 
assim produz idas são dinâmicas, e por tanto prov isór ias e 
susceptíveis de se tornarem etapas de avanços posteriores, e não 
são facilmente redutíveis a contribuições disc iplinares específ icas .” 

Mas remontemos aos fatos que levaram a essa espécie de dicotomia  

que não tem s ido fácil superar e que permeia o pensamento e tentar entender  

minimamente por que, segundo Vez Jeremías (1984, apud González Nieto: 

2001, 44) “hemos estado progresando en espiral desde hace siglos, a base de 

retomar los mismos problemas bajo nuevas perspectivas.” 

A his tór ia dos es tudos sobre como se aprendem línguas parece 

reproduz ir a cláss ica dicotomia entre o empirismo (um modelo que tem suas 

origens no pensamento ar istotélico) e o racionalismo (um modelo que tem suas 

origens no pensamento platônico) : a clássica controvérs ia natura ou cultura 

(inter ioridade ou exter ior idade da linguagem), que permanece latente durante 

séculos e, como mostra Aitchinson (1992:20-22), emerge à superf ície na 

lingüística em 1959, quando Chomsky “escreveu una recensão suma mente 

engenhosa e des trutiva do livro Verbal Behavior” , de Skinner, que pretendia 

explicar  a linguagem como um conjunto de hábitos, iguais  a outros , de outras  

naturezas, que vão se formando durante a v ida, por ensaio e erro – para 

Skinner condic ionamento operante. A criança, que dessa forma se condiciona, 

é uma tabula rasa e não contribui com nada para esse processo, que depende 

fundamentalmente dos  es tímulos que venham do ex ter ior, do meio no qual está 

imersa. 
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Esse modelo teve um papel importante na didática de línguas, talvez  

justamente por esse papel que nele se atr ibui à ação exterior, uma das quais é 

justamente exercida por aquele que ens ina. Ens inar–Aprender é uma relação 

fundamental neste modelo e por isso talvez as pr imeiras reflexões sobre a 

aprendizagem de línguas estejam tão indissociavelmente v inculadas à didática 

e tão claramente dedicadas a “refinar nosso conhecimento sobre as práticas  

nas aulas” , como mostram Gass & Schachter (1989). No seio des te modelo 

nascem as metodologias áudio-orais (ou áudio- linguais e também as estrutoro-

globais). E neste modelo nasce, sobretudo, a pr imeira versão da teoria da 

transferênc ia, totalmente associada a algo que não abandonamos totalmente e 

que, mesmo tendo mudado ao longo dos avanços teóricos, muitas vezes 

continuamos a aplicar  tal como era entendida na sua versão pr imeira, forte, 

aprior ística, preditiva, comportamentalista, distr ibuc ionalis ta e linear: a Análise 

Contrastiva. 

Para se opor a essa concepção, Chomsky introduz a idéia do inatismo  

(possuímos um cérebro geneticamente programado; a linguagem cresce na 

mente ou no cérebro), e sustenta que a mente é constituída de órgãos mentais  

tão especializados e diferenciados quanto os corporais e funda um modelo 

teórico mutante, que tem passado por um conjunto muito grande de 

transformações, no qual o que se mantém sempre são as  duas perguntas  

iniciais, que constituem seu programa, que são ¿O que se sabe quando se 

sabe uma língua? e ¿Co mo se adquire esse conhec imento?, perguntas que 

estão or ientadas para a compreensão do processo de aquisição da primeira 

língua e que depois constituirão também um programa, não sempre correta e 

coerentemente seguido, para os que se dedicam à pesquisa de segundas 

línguas. Lembremos, além disso, que este é um modelo modular, isto é, 

concebe-se a mente/cérebro modularmente e um desses módulos está 

constituído pela linguagem, aqui entendida como o conhec imento 

lingüístico=gramatical, posto que o uso lingüístico estará determinado por  

muitas coisas além deste conhecimento. 

Se o modelo anterior estava indissoc iavelmente v inculado à didática e 

por isso mesmo era uma fonte inspiradora para a criação de materiais para o 

ensino, o modelo inatista vai justamente reiv indicar a autonomia dos estudos 

em aquisição em relação à didática, uma autonomia que se vê refletida 
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inclusive na cláss ica e polêmica dicotomia entre aquisição e aprendizagem . 
Tal autonomia, embora tenha constituído um elemento dec isivo para os  

avanços desse campo de pesquisa, deixou durante muito tempo fora de suas 

reflexões o papel do ensino e conseqüentemente do professor, o que levou a 

raríss imas e geralmente fracassadas tentativas de aplicação e de utilização 

desses conhecimentos no ensino de línguas, já que não se prevê no modelo 

nenhum tipo de aplicação direta. A té hoje é algo enigmático para esse modelo 

o papel do ens ino sobre a aquisição. Baralo (1999: 68-70) deixa transparecer  

essa idéia nas suas reflexões sobre essa relação, quando faz alusão a 

contribuições muito pontuais. 

Essa grande pr imeira oposição que fazemos levou a grandes e 

importantes blocos teór icos que trataram de explicar a aquisição de línguas 

segundas. Usando a par tição de Larsen-Freeman & Long (1991), poderíamos 

dizer que a partir dela se constituíram o que costuma-se chamar de teorias 
ambientalistas e teorias nativistas da aquisição de línguas, com tudo o que 

ambas implicam e com uma divers idade interna que será sempre necessár io 

levar em conta. Segundo esses autores ainda, temos um terceiro bloco, 

chamado por eles  de teorias interacionistas no seguinte sentido: recorrem a 

fatores inatos e a fatores ambientais para explicar a aprendizagem da língua, 

razão pela qual ter iam mais poder explicativo que as anter iores, pela 

quantidade de fatores, variáveis, causas e processos que incorporam, 

perdendo, portanto, em s implicidade para os modelos anteriores. 

A menção s implificada que acabamos de fazer a essa dicotomia, cujas  

peculiar idades e cujos desdobramentos não podemos explorar aqui, foi apenas 

emblemática. Claro que não traduz a complex idade total dos caminhos teór icos  

e teór ico-práticos seguidos pelos estudos que se voltam para o fenômeno de 

como se aprendem/adquirem línguas estrangeiras, sobretudo quando nos 

referimos aos adultos que as aprendem em s ituações formais. Nesse vasto 

campo, encontramos explicações de naturezas as mais var iadas para o 

fenômeno em observação, que vão buscar respostas na questão mais  

propr iamente lingüística, na psicolingüística, na sociolingüística, mais  

recentemente na análise do discurso e na psicanálise e até mesmo numa 

teoria que tem suas origens na física, como a da complexidade, atualmente 

mais  entendida como o paradigma da complexidade, pelo qual vêm se 

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 69-78, 2004. [ 72 / 78 ]



  

explicando vár ios fenômenos no âmbito das ciênc ias humanas. O campo da 

lingüística é, por definição, mostra González Nieto (2001:45), com plexo, 

porque complexo é o campo da comunicação humana, pois uma língua é 

sistema, é his tór ia, é atividade mental e atividade comunicativa socialmente 

diferenciada e é, em grande medida, literatura; em definitiva, é o meio do qual 

se valem os  homens para se relacionarem entre si e com o mundo, na sua v ida 

cotidiana e nos processos de aprendizagem e de ensino. O chamado diagrama 

de Hallyday (1987:20-21, apud González Nieto, 2001:46) representa essa 

complexidade das ditas ciências da linguagem e suas inter-relações. 

Observemos, agora, as diferenças entre os chamados paradigma 

form al e paradigma funcional. O pr imeiro foi vis to como a revolução 

copernicana: autonomia científ ica, estudo sincrônico, abstração ideal do objeto 
língua; o segundo busca a complementar idade de fatores que antes eram 

dicotômicos ; reintroduz o sentido, o sujeito, as circunstânc ias. Trata-se de um 

paradigma muito mais complexo, embora seja uma questão importante a de 

como é como trabalhar essa complexidade. 

Um modelo de tal natureza procura dar conta, segundo nos parece, do 

que afirma Possenti (1992:75) num trabalho no qual defende a necessidade de 

que se contemple uma definição do cérebro que seja “compatível com os  

movimentos que são necessár ios fazer  para falar de fato com outros falantes. 

Is to é, um cérebro para a linguagem, não só para a gramática.” Para tanto, 

conc luímos com o autor (ibid: 76), prec isamos: 

“... assumir uma posição teórica que tente entender como um sujeito 
possuidor de um cérebro e que fala em condições históricas tem que 
se mover ‘gerativa e interpretativamente’ para ser sujeito na 
linguagem, isto é, para func ionar dentro de parâmetros sociais mais 
ou menos comuns, sendo as diferenças entre um e outro falante 
suficientemente supor táveis para que nenhum tenha 
comportamentos completamente incompreensíveis num determinado 
momento his tór ico apesar de não ter um comportamento 
completamente previs ível.“ 

O caminho apontado para enfrentar essa complex idade tem s ido ora 

interdisciplinar, ora transdisciplinar, além de por vezes não ser nem uma coisa 

nem outra, sendo essa uma questão cuja complex idade tampouco podemos 

discutir aqui. Cons idere-se, no entanto, que dentro do paradigma funcional, 

assim como ocorr ia com o formal, també m existe muita diversidade. São, no 
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entanto, enfoques epistemologicamente convergentes numa consideração 

global dos fatores ps ico-sóc io-verbais  que intervêm na interação comunicativa 

(González Nieto, 2001:52). Além de que também aqui precisaríamos distinguir  

entre uma “Lingüística da comunicação I: Enunciação. Sintaxe, semântica e 

pragmática (González Nieto, 2001:177-8)” , que substitui a autonomia da 

sintaxe em relação à semântica e à pragmática pela idéia de que a pragmática 

é o campo dentro do qual devemos estudar a semântica e a sintaxe; de uma 

“Lingüística da comunicação II: Análise do discurso, lingüística do texto”  

(González Nieto, 2001:217), que vai além da pragmática ao não aceitar da 

noção de estratégia, própria de um sujeito pragmático, que tem controle sobre 

a comunicação, e ao desmis tificar a felicidade da comunicação, uma felicidade 

também questionada pela psicanalista Chris tine Revuz (1998) , cujas idéias  

deixam for tes marcas naqueles que estudam o fenômeno da aquis ição de 

línguas estrangeiras por adultos do ponto de vista da análise do discurso. 

Dentro desse modelo discurs ivo, serão fundamentais as idéias de 

Serrani- Infante (1997: 63-4), que abandona o termo aquis ição para substituí- lo 

pelo que ela cons idera a “inscrição do sujeito em discursiv idades da língua 

alvo” e que substitui també m a compreensão profunda dos fatores cognitivos  

do modelo gerativ ista pela compreensão profunda de “fatores não cognitivos  

que determinam o modo de acontecimento do processo de aquis ição de 

segunda língua.” Problematiza-se, nes te modelo, br ilhantemente ilustrado pelo 

trabalho de María Teresa Celada apresentado na mesma mesa-redonda em 

que foi lido es te tex to, a concepção bipolar biológico-social de sujeito de 

linguagem e inc luem-se as dimensões simbólica e s ignificante do processo de 

constituição do discurso. 

Na direção de um modelo dito transdisciplinar (ou seria multi- ou inter-?) , 

perguntamo-nos: como abordar uma questão que se revela – quer pela 

natureza dos seus objetos de interesse, quer pela prática dos que com ele 

trabalham – diversa, complexa e instável ou provisória? Assim parece ser o 

processo de aquis ição de línguas es trangeiras e assim é o objeto que ele 

focaliza, a inter língua – um termo que adotamos aqui prov isoriamente, sabendo 

que também precisar ia ser questionado e ress ignificado, muito embora não 

caiba fazê-lo aqui. Signorini & Cavalcanti (1998:9) falam sobre a importância de 

se contemplar , em programas e curr ículos, 
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“(...) a produção de conhec imento nos interstíc ios  entre disciplinas 
estabelecidas , através de percursos que explorem instrumentos e 
procedimentos de diferentes áreas com vistas à abordagem de 
fenômenos e problemas do chamado mundo real, não só em sua 
dimensão sociológica, mas também psicológica e 
metapsicológica.”  (gr ifos nossos) . 

Is to suporia – ousamos lançar essa possibilidade aqui sem muita 
discussão, correndo todos os riscos– não tomar os três maiores e mais  

significativos blocos teóricos dos estudos em Aquis ição/Aprendizagem de 

línguas estrangeiras como excludentes, desde que guardadas, ev identemente, 

as exigências de r igor  e coerênc ia internas de qualquer gesto de reflexão sobre 

um objeto. Esta é, sem dúvida, uma questão polêmica e, ass im como Signorini 

& Cavalcanti (ibid.: 10), a lançamos como “uma espéc ie de provocação”, nos  

dois sentidos em que as autoras o colocam: “trazer elementos polêmicos para 
a discussão e exigir novas alternativas  de ação no campo aplicado.” Segundo 

essas autoras ainda ( ibid: 13), o grande interesse da Lingüística Aplicada hoje 

seria, “o novo, o inesperado, o que emerge, move-se sob ou à margem dos 

mapas, ordens e categor ias já estabelecidas.” Isso é fundamental para romper 

com a c ircularidade que nos faz dar voltas e voltas para cair sempre no 

mesmo. E é, ao mesmo tempo desestabilizador, porque nos exige sair dos  

nossos confortáveis pos tos de observação únicos, sempre supostamente os  

melhores , e provocador, porque nos exige encontrar caminhos que combinem 

ou conciliem o aparentemente inconc iliável; nos exige, ademais , certa 

tolerância no que diz respeito à convivência entre o que, em princípio, é muito 

diferente, sem, contudo, deixar de ressaltar e valor izar justamente a diferença 

entre todas essas formas de explicar e de agir, sobretudo no que diz respeito 

às suas bases epistemológicas. Trata-se, portanto, não apenas de um caminho 
de investigação, mas de um gesto, uma atitude em relação a ela. Signorini 

(1998: 103)  afirma: 

“A pr inc ipal implicação epistemológica de um deslocamento desse 
tipo é, pois, o rompimento com cadeias conceituais e expectativas 
teleológicas [todo fato der ivar ia de uma causa] e totalizantes, em 
favor de uma sistematicidade tão r igorosa – ou tão ‘c ientífica’ – 
quanto possível, mas aber ta e or ientada para o acontecimento, o 
‘Intempestivo’ de Nietzche, os processos em andamento.” 

A nossa pergunta, dito tudo isso, é a seguinte: não é disto, afinal, que 

prec isamos para lidar com nossas desconcer tantes  inter línguas, com os  
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nossos ditos “erros”, merecedores de tantas análises? O que Signorini ( ibid.)  

afirma nos dá a jus ta explicação para as vantagens dessa mudança em nosso 

gesto de interpretação: o novo e o complexo e o específico deixam de ser  

variações do genér ico, desv ios, per turbações, erros  na realização do que é, em 

princ ípio, uno, para ser elementos constituintes do objeto e, como tal, dignos de 

serem contemplados pela reflexão. Isto também supõe um conceito de língua e 

linguagem compatível com o gesto de interpretação, é claro. Um gesto que tem 

conseqüências também no plano metodológico: a pesquisa se pauta, ass im, 

segundo a mesma autora, por ações orientadas mais por um plano do que por  

um programa fixo e pré-montado. Mas perguntamo-nos també m se não é 

assim que deve se mover e que se move a ciênc ia? As idéias finais de 

Signorini (ibid.) revelam o que está por trás ou na base do percurso histór ico 

sobre Aquis ição/Aprendizagem de línguas es trangeiras que procuramos fazer, 

na verdade um pouco de his tór ia das idéias e das c iências . É uma espécie de 

trabalho arqueológico: escavar, cavocar ou, visto de outra forma, buscar  

vestígios , rastros. Essas palavras  func ionam bem como metáforas de um 

comportamento que dever íamos ter com tudo: teor ias, práticas e fatos de 

linguagem e de aquis ição. Em síntese, o que queremos é tentar lê-los, com 

tudo o que comporta o ler. 

Signorini (ibid.), assinala uma sér ie de vantagens que nos proporc iona 

essa nova forma de ver as coisas, que procuramos resumir  e interpretar  aqui: 

• expor-nos a uma multiplicidade de paradigmas não necessariamente 

excludentes, como muitas vezes se quer torná-los, embora isso não 

possa se confundir nunca com o chamado ec letismo; 

• estabelecer conexões transversais, não hierarquizadas, o que para 

alguns é discutível; 

• promover o distanciamento do pesquisador em relação ao seu 

própr io universo de referência (relembremos o início deste trabalho, 

inspirado em Franchi: os modelos teór icos es tão aí para serem postos à 

prova e não para serem tomados como a expressão de uma verdade 

diante da qual temos um gesto de fé, de crença) ; 

• promover a ruptura dos guetos institucionais , centros de poder que 

tendem a separar “iluminados” de “ingênuos” , “verdade” de “engano” a 
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partir daquele modelo que, por alguma razão, circula como o 

“verdadeiro” e “ legítimo”. 

Podemos dizer que o modelo anterior, pelo qual se assume a 

complexidade do nosso objeto de es tudo, é o que poder íamos chamar, com 

Debrun (1996) de hetero-explicativo (uma coisa explica-se por outra) , daí a sua 
vocação trans- ou interdisciplinar .  

Também assumindo a complexidade, porém num paradigma algo 

distinto, poder íamos colocar os trabalhos feitos a partir da teoria fís ica da 

complexidade, praticamente inaugurados pelo já cláss ico texto 

“Chaos/Complexity Science and Second Language Acquisition” (Larsen-

Freeman, 1997): as línguas e o processo de aquisição de línguas são, como os  

sistemas complexos não lineares : dinâmicas, complexas e não lineares; 

caóticas, imprevis íveis e sensíveis às condições inic iais ; aber tas , auto-

organizáveis , sensíveis à retroalimentação, adaptativas; sujeitas a 

atrações/invasões estranhas e são verdadeiros fratais. É justamente esse 

caráter auto-organizativo do processo o que o diferencia do anterior, uma vez  

que, segundo Debrun (1996:xxxiii): 

“(...) dizer que uma coisa ‘se’ auto-organiza é admitir , ao 
contrár io, que o surgimento ou a transformação dessa coisa, em vez 
de ser função da combinação de um es tado anter ior dela com um 
input externo, depende unicamente (ou essenc ialmente) do primeiro 
fator.” 

De acordo com este modelo, é jus tamente a complex idade de 

determinados objetos – e aqui se colocam a aquisição e a interlíngua que nela 

se produz – “ ...parecem precisar de uma explicação em termos de auto-

organização, face à insuficiência, ou ao caráter dúbio, das hetero-explicações.”  

(Debrun, 1996:xxxv). O paradigma, aqui, não é múltiplo, portanto, mas é o da 

complexidade. 

Terminamos desta forma nossas considerações, mostrando que 

estamos longe de superar, mesmo quando reconhecemos o caráter  complexo 

de nosso objeto, a dicotomia primeira de que falávamos, que nos conduz a 

explicações que apontam para fatores internos e ex ternos. É por não saber se 

algum dia vamos superá- las (nem mesmo estamos cer tos de que seja 

necessário fazê-lo), que conc luímos com a que foi a epígrafe de nossa tese de 
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doutorado, na qual trabalhamos com um modelo mais gerativ ista de aquis ição, 

mas terminávamos, após tentar mostrar a gramática da interlíngua, no impasse 

de perguntar-nos “Mas que gramática é essa?”. É a seguinte: 

Un cronopio pequeñito biscaba la llave de la puer ta de calle 
en la mesa de l uz, la mesa de luz en el  dormitorio, el dormitorio en l a 
casa, la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir 
a la calle precisab a la llave de l a puerta. 

(Julio Cortázar, Historia de Cronopios y famas) 
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