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RESUMO 

 

Este trabalho trata da relação estabelecida entre a língua materna do sujeito, as teorias da 

linguagem e os métodos de ensino de língua estrangeira. A língua materna é um instrumento 

de grande valor no ensino de línguas e se constitui uma ferramenta que dá acesso às várias 

estruturas que compõem o psiquismo do sujeito, tanto para conhecê-las quanto para direcioná-

las para atuar na aquisição de uma segunda língua. O conhecimento das estruturas psíquicas 

voltadas para a comunicação nos permite juntar dados que nos apontam os elementos que 

estão presentes no ensino/aprendizagem de línguas estrangeira. As teorias da linguagem 

oferecem uma razoável quantidade de conceitos e propostas que podem ser aplicados na 

elaboração de métodos de ensino de línguas. As pesquisas sobre o bilingüismo mostram as 

mais variadas ações e reações do psiquismo durante o processo de aquisição de uma segunda 

língua. O conhecimento adquirido a partir dessas pesquisas indica os meios mais adequados 

para se elaborar métodos de ensino de línguas que contemplem todos os agentes presentes no 

processo de comunicação: a língua materna do sujeito (e, conseqüentemente, seu psiquismo), 

a aplicação de alguns dos conceitos apresentados pelas teorias lingüísticas e os próprios 

procedimentos contidos nos métodos de ensino de língua estrangeira. 
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ABSTRACT 

 

This work deals with the relationship established among the native language of the person, the 

theories of the language and the methods of foreign language teaching. The native language is 

an instrument of great value to the foreign language teaching and constitutes a tool that gives 

access to the numerous structures that compose the psychism of the individual both to know 

them and to direct them to act in the acquisition of a second language. The knowledge about 

the psychic structures related to the communication allows us to gather data that can point the 

elements that are present in the foreign language teaching and learning. The theories of the 

language offer a reasonable amount of concepts and proposals that can be applied to 

establishment of language teaching methods. The researches about the bilinguism show a 

great amount of actions and reactions of the psychism during the process of acquisition of a 

second language. The knowledge gathered from those researches indicates the most adequate 

means to the development of language teaching methods that include all the agents present in 

the communication process: the native language of the subject (and consequently its 

psychism) the practical use of some concepts presented by the language theories and the 

proceedings themselves that are part of the foreign language teaching methods. 
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Capitulo 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Ao se consultar o material didático-científico produzido para o ensino de língua 

estrangeira, pode-se perceber o quanto se tem tentado desenvolver métodos de ensino nessa 

área. Essa ação pode ser justificada face à grande demanda pelo conhecimento de outras 

línguas, sobretudo, a língua inglesa. Fenômenos como a globalização dos mercados e 

conseqüente aumento da necessidade de comunicação entre indivíduos de nacionalidades 

diferentes, o desenvolvimento das telecomunicações, que permitiu a criação de emissoras de 

televisão apresentadas em todo o mundo, criaram um amplo mercado que tem como produto 

o ensino de línguas. 

 

Vários campos da ciência desenvolveram estudos que constituem um corpo teórico 

que serviram de orientação para a elaboração de métodos de ensino nessa área. Dentre esses 

campos, podemos destacar a psicologia, a lingüística e a psicolingüística. Uma das 

contribuições da psicologia provém de sua proposta behaviorista, base do método áudio-oral. 

No campo da lingüística, temos os estudos sobre gramática gerativo-transformacional – 

conforme apresentados por Noam Chomsky – referência para o método cognitivo.   

 

Ao se analisar a aplicação de técnicas constante de alguns métodos de ensino de 

línguas, podemos destacar vários elementos que estão presentes no momento da aplicação de 

tais técnicas. Dentre eles: a atitude do professor ao ensinar; como o método se propõe utilizar 

a gramática (tanto da primeira língua quanto da língua estrangeira); a forma pela qual o aluno 

responde à aplicação das técnicas existentes no método; a forma como a língua materna é 

usada para se ensinar uma segunda língua. Para melhor compreendermos a importância de 

tais elementos, faremos uma descrição resumida das principais características de alguns 

métodos de ensino de línguas, para, a partir desse resumo, desenvolvermos a discussão de 

alguns desses elementos. Optamos por abordar os métodos gramática-tradução, Leitura, 

Direto, Áudio-oral, Audiovisual e Cognitivo. Essa opção teve como referência o fato de eles 

serem os mais citados em estudos sobre métodos de ensino de língua estrangeira.  
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O método gramática-tradução se distancia bastante da língua real, uma vez que se 

preocupa principalmente com as regras gramaticais da língua estudada. Ele procura estudar, 

sobretudo, a gramática e utiliza muitos exercícios de tradução. O vocabulário é estudado 

através de listas de palavras traduzidas a partir da língua materna, e deixa de lado os aspectos 

orais da língua, conseqüentemente, negligenciando o problema da comunicação. Ele não 

utiliza a língua estrangeira em seu processo de ensino e propicia a aquisição de bastante 

vocabulário. Objetiva levar o aluno a entender bem a gramática e aprender a escrever 

corretamente. Não exige muito do professor, nem faz uso de situações em contexto para 

passar o material a ser ensinado. Apesar de dar bastante ênfase à gramática e usar 

basicamente só a língua materna, percebemos que esse método não busca identificar e fazer 

uso de um elemento que consideramos indispensável para aquisição de uma língua 

estrangeira: a estrutura do pensamento do indivíduo mostrada ao articular sua língua materna.  

 

 No método de Leitura, procura-se levar o aluno a ler a língua estrangeira, sempre 

buscando apreender o sentido geral do que é lido, sem se preocupar em traduzir. Percebemos 

que o não-traduzir, na prática, equivale a não traduzir em voz alta. O fato de não haver 

nenhum trabalho específico para conduzir o aluno ao significado de uma sentença, sem se 

valer de sua língua materna, nos permite deduzir que, pelo menos, num primeiro momento, o 

aluno chega à compreensão da sentença a partir do único código que possui para dar sentido 

àquilo que lê em uma língua estrangeira, no caso, sua língua materna.  

 

O estudo começa com uma fase oral. Estuda-se a gramática e o vocabulário através de 

textos preparados para desenvolver a compreensão. Desta forma, se consegue verificar, com 

certa exatidão, o quanto o aluno conseguiu compreender. Esta compreensão é testada por 

meio de perguntas relativas ao conteúdo do material de leitura. O desenvolvimento da 

capacidade de compreender e falar a língua, além de níveis muito iniciais, é muito limitado.  

 

No método Direto, o objetivo principal é fazer o aluno pensar na nova língua. Este 

método procura ensinar a língua estrangeira através de um processo que busca imitar a forma 

como o indivíduo adquire a língua materna, e propiciar um contato direto com a língua 

estrangeira. O aluno deve repetir e ouvir a língua estrangeira e, aos poucos, descobrir as 

situações em que determinada estrutura pode ou deve ser utilizada. Tenta-se excluir 

completamente a interferência da língua materna. A mesma questão que levantamos, ao 

analisar a proposta da não-utilização da língua materna do aluno no processo de compreender 
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a língua estrangeira, se aplica a esse método. Querer que ele compreenda a outra língua, sem 

usar a língua materna, equivale a propor que o aluno não pense, uma vez que, conforme 

proposta defendida por teóricos como Piaget, Vigotski, Chomsky e outros, seu pensamento 

está intimamente relacionado a sua linguagem (a sua língua materna).  

 

O aluno desenvolve a capacidade de falar a língua e somente depois procura 

desenvolver a leitura e a escrita, com o auxílio da repetição. Procura-se seguir o processo 

mental do aluno o que, geralmente, atrai bastante seu interesse pelo método. Em um primeiro 

momento, o aluno consegue se expressar bem, pronunciar bem as palavras, seguindo com 

precisão as regras gramaticais que são passadas de maneira sistemática e progressiva, através 

do vocabulário aprendido pelo aluno. Evita-se utilizar o estudo da gramática através de um 

conjunto de regras soltas e aplicadas sempre de uma mesma forma. 

 

 O aluno começa o método com a introdução dos objetos existentes na própria sala de 

aula. Deve entender as coisas através de indicações dadas pelo professor, sempre evitando a 

tradução direta das palavras. Utiliza-se a conversação estimulada por figuras (estímulos 

visuais). A associação direta entre as situações e as frases favorece os alunos com melhor 

capacidade de síntese em detrimento dos alunos menos capacitados, que, por sua vez, se 

sentem desnorteados e desanimados por não conseguirem um bom aproveitamento em tais 

exercícios de associação. 

 

 O professor á bastante exigido, pois deve ser criativo o bastante para passar as 

situações estudadas, sem utilizar a tradução para tal. Também deve ser fluente na língua 

ensinada. A gramática é ensinada através de algumas estruturas básicas que são empregadas 

mediante exercícios de substituição. 

 

No método áudio-oral, apresenta-se primeiro a forma oral. Procura-se ensinar a 

segunda língua através de uma análise contrastiva entre a língua materna do aluno e a 

segunda língua. Utiliza-se de frases-modelo que, através da repetição, conduzem à 

aprendizagem mecânica de certas estruturas - inclusive gramaticais – substituindo, assim, o 

estudo de regras gramaticais. O método procura privilegiar o diálogo, ao tentar levar o aluno a 

adquirir condições de reagir a situações que simulam aspectos encontrados na linguagem 

corrente da forma mais fiel possível. Considera que a língua deve ser a língua falada e não a 

escrita. Considera também a língua como um conjunto de hábitos, logo, a aprendizagem de 
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uma língua estrangeira deve se realizar por um processo mecânico de formação de hábitos, 

através de vários meses de exercícios ininterruptos sobre frases-modelo. O diálogo 

apresentado deve ser repetido incansavelmente até que o aluno responda, de forma 

automática, às respostas formuladas. 

 

O método se constitui uma tentativa de aplicação prática da teoria behaviorista, logo, 

traz consigo pontos suscetíveis a criticas semelhantes às recebidas pela teoria que sustenta 

seus procedimentos. Consideramos que a proposta de perceber a fala como um 

comportamento que pode ser aprendido por condicionamento não se constitui um problema 

em si. Temos algumas reservas quanto à extensão, ou, em quais aspectos contidos no 

comportamento de falar, o condicionamento pode atuar decisiva e eficazmente. Observamos 

que alguns comportamentos que estão subjacentes ao comportamento da fala, se adquiridos 

por um processo de condicionamento, auxiliarão decisivamente para facilitar a aquisição de 

uma língua estrangeira. 

 

A principal característica do método audiovisual é utilizar imagens, associadas a 

estímulos sonoros, sempre em situações de diálogo, objetivando criar boas condições de 

aprendizagem, retratando a realidade da melhor maneira possível. A língua estrangeira deve 

ser ensinada, utilizando-se de situações cotidianas da vida de uma sociedade, buscando a 

linguagem falada. A matéria é apresentada em forma de conjunto, em que a imagem 

representa a situação e o áudio oferece a expressão adequada à linguagem. O aluno é 

encorajado a falar qualquer coisa a partir do estímulo das imagens apresentadas. 

 

 Nesse método, a situação está no centro de tudo. Procura-se levar o aluno a uma 

compreensão global da mensagem. O que diferencia o método audiovisual do método áudio-

oral é que nunca se manipula as estruturas em primeiro lugar, procura-se conduzir a 

aprendizagem através de diálogos em que as estruturas aparecem em determinadas situações e 

exige muito esforço do professor (o sucesso do método depende quase totalmente dele). 

Consegue-se treinar muito bem a capacidade auditiva do aluno e desenvolver uma boa 

pronúncia da língua estudada. Tais recursos permitem que o aluno participe bastante da aula, 

mantendo, com facilidade, sua atenção. 

 

O método Cognitivo, diferentemente do método áudio-oral, não exige a compreensão. 

Atribui papel predominante aos processos mentais. As informações da língua estrangeira 
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devem ser assimiladas, tomando como base de conhecimento a língua materna. É necessário 

que se aprenda a dominar um conjunto de regras da língua estudada para que se possa criar  

enunciados nessa nova língua. O aluno deve ser participativo, não deve assistir à aula como 

mero espectador. Considera-se que o aluno aprende à medida que consegue entender e 

produzir frases nunca ouvidas. O cognitivismo admite o uso intensivo de exercícios. 

 

Essa resumida descrição de alguns dos métodos de ensino de língua estrangeira mostra 

como cada método propõe tratar aspectos como a língua materna, recursos visuais, a 

gramática, etc. Também podemos identificar uma das técnicas presente na aplicação de 

alguns desses métodos de ensino (o condicionamento operante – elemento fundamental da 

teoria behaviorista – que é a base para os métodos áudio-oral e audiovisual). Esta técnica se 

revela em práticas que defendem a repetição de uma resposta a um estímulo (geralmente outra 

sentença) até que ela seja condicionada. Uma aplicação dessa técnica pode ser encontrada ao 

se ensinar a gramática. Ela é ensinada através de frases-padrão que são repetidas até que sua 

estrutura seja aprendida por condicionamento. 

 

Consideramos que, por um lado, é positivo, ou até mesmo indispensável, os métodos 

de ensino terem como fundamento uma determinada teoria. Por outro lado, isto contribui para 

uma utilização, um tanto restrita, de elementos importantes no ensino de uma língua 

estrangeira como, por exemplo, o uso da língua materna. Essa percepção parte do fato de que 

se coloca bastante ênfase nas técnicas que são “representativas” de uma teoria ou que são 

resultado direto da teoria que fundamenta o método de ensino em detrimento de outros 

elementos. Isto fica bastante evidente no método áudio-oral, em que a maior preocupação 

recai sobre como aplicar corretamente técnicas que visam condicionar o aluno a emitir 

respostas tais que o levem a falar a língua estrangeira que estuda. Consideramos que este fato 

traz grandes dificuldades para o ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira. A ênfase na 

técnica (quando objetiva apenas atender às exigências de uma determinada teoria) deixa de 

lado elementos importantes que estão presentes no processo de aquisição de uma língua 

estrangeira. Um deles é a forma diferente que cada indivíduo estrutura o seu pensamento na 

língua materna e, conseqüentemente, o raciocínio que tem que desenvolver para expressar 

esse pensamento em outra língua. 

  

A questão que estamos propondo estudar, num sentido mais amplo, é como os 

métodos de ensino de línguas propõem, em sua metodologia, lidar com a língua da materna 
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(e, conseqüentemente, com o psiquismo) do indivíduo. Mais especificamente, buscamos 

mostrar como a língua materna é mal utilizada, ou, até mesmo, ignorada, em tais métodos de 

ensino. Com isso, identificaremos em quais aspectos a forma de lidar com a língua materna 

influencia decisivamente na aprendizagem da língua estrangeira.  

 

 Em relação à forma restrita pela qual os métodos abordados nessa pesquisa lidam com 

a língua materna de quem aprende uma segunda língua, e as conseqüências, em grande parte, 

negativas para o aprendizado, pode-se destacar o seguinte: o método gramática tradução 

utiliza a língua materna quase constantemente pelo fato de não ter como objetivo a 

comunicação no idioma estrangeiro. Apesar de ser um método antigo, ele ainda é usado em 

boa parte do ensino público no Brasil. A língua materna é usada apenas como um meio de 

comunicação entre alunos e professor para conhecer a gramática e o vocabulário da língua 

estudada. Desta a forma, o aluno é levado a buscar estruturas (em sua língua) que lhe 

permitam compreender as estruturas da outra língua. A pior conseqüência advinda desse fato 

é a excessiva carga de trabalho de memorização e também a aquisição do hábito de se tentar 

entender sentenças (na outra língua) através da tradução direta palavra por palavra. Outros 

tipos de trabalho como o condicionamento, o raciocínio e a intuição são negligenciados. 

 

A relação que o método de leitura e o método direto estabelecem com a língua 

materna pode ser traduzida como "querer acreditar que ela não existe". O primeiro a utiliza 

mais diretamente, porém, evitando a tradução (palavra por palavra) usada no método 

gramática-tradução. Aqui, se busca o sentido geral de uma determinada sentença. Isto é uma 

indicação de que se procura trabalhar a dedução/intuição do aluno. O método direto trabalha 

com mais profundidade o desenvolvimento da capacidade dedutiva do aluno. Ele evita, ao 

máximo, a língua materna, procurando estabelecer a comunicação entre os alunos e o 

professor através de gestos e outros meios não orais. A questão é que, ao se valer de gestos, 

figuras ou qualquer outro meio não oral na língua materna, não se pode garantir que o aluno, 

no momento da compreensão, “não” faça uso dos símbolos (palavras) que possui na língua 

materna para realmente perceber que entendeu a mensagem. Desta forma, esses métodos 

acabam desprezando os benefícios que a língua materna pode trazer ao próprio método. 

 

O método áudio-oral possui uma característica muito prejudicial ao ensino de línguas. 

Ele é uma tentativa de trazer à vida prática do indivíduo os conceitos desenvolvidos pela 

teoria behaviorista. O "problema" não está, necessariamente, em se estabelecer o método 
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baseado em elementos dessa teoria, mas, sim, no fato de não se levar em conta que esses 

elementos (condicionamento, generalização etc.) já existiam, mesmo antes de serem 

formalmente apresentados pela teoria behaviorista. Parece que isso trouxe como pior 

conseqüência o superdimensionamento do papel de alguns desses elementos no ensino e 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Esse superdimensionamento não apenas inibe o 

desenvolvimento de outras atividades necessárias à aprendizagem de outra língua 

(desenvolvimento da capacidade dedutivo/intuitiva, do raciocínio e da memória), mas, 

também, diminui os efeitos positivos que esses elementos podem trazer para aprendizagem. 

 

O método áudio-visual trabalha a língua materna de forma indireta. Ele propõe 

estimular a fala do aluno a partir de figuras que trazem situações do cotidiano. Uma vez que, 

pelo menos no início da aprendizagem, o aluno não tem vocabulário suficiente, na língua 

estrangeira, para se referir (ou pensar) ao conteúdo da figura, ele certamente faz uso da língua 

materna. Esse método mostra não ter dispositivos que orientem a relação que o aluno vai 

estabelecer entre seu primeiro pensamento na língua materna e o conteúdo que vai expressar 

na língua estrangeira. A depender da capacidade de síntese do aluno, ele pode simplesmente 

estabelecer uma relação de tradução direta da língua materna (ou pensamento) para a língua 

estrangeira. Com isso, queremos colocar a necessidade de auxiliar o aluno no percurso 

existente entre o pensar (geralmente na língua materna) e o expressar-se verbalmente na 

língua estrangeira. 

 

O método cognitivo apresenta uma melhor relação com a língua materna. O fato de 

atribuir papel predominante aos processos mentais sugere que esse método utiliza a língua 

materna para esse fim, porém, ele parece abrir mão das possibilidades que a língua materna 

oferece para se trabalhar o processo mental do aluno, visto que ele focaliza sua atenção muito 

mais na sentença que no processo em si. O processo é apenas uma ferramenta para entender a 

formação da sentença. Consideramos que ele deveria ser uma ferramenta para estruturar o 

psiquismo do sujeito para a aprendizagem de uma língua estrangeira. 

 

Ao desenvolver um estudo sobre a utilização da língua materna, poderemos identificar 

de que forma os métodos de ensino de língua estrangeira a utilizam em sua metodologia. Um 

melhor conhecimento de como isso é feito nos permitirá, realmente, tirar o melhor proveito de 

todos os elementos que estão envolvidos no ensino de línguas. Também será possível abordar 
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outros temas (como o psiquismo, visto sua estreita relação com a língua materna) que dizem 

respeito ao ensino de línguas estrangeiras. 

 

 Os dados a serem examinados nesse trabalho serão coletados a partir de uma pesquisa 

bibliográfica. A opção por esse tipo de pesquisa está diretamente ligada ao objetivo da 

pesquisa, pois buscamos, de uma forma geral, identificar como os métodos de ensino de 

língua estrangeira consideram a língua materna em seus procedimentos metodológicos. A 

pesquisa conterá duas etapas distintas: a primeira se constituirá da análise da relação 

estabelecida entre os conceitos básicos de cada teoria e o psiquismo do sujeito. As questões 

ligadas ao psiquismo serão restritas aos temas diretamente ligados ao desenvolvimento e 

utilização da linguagem. Utilizaremos como fonte de dados, principalmente, autores que 

discutem os conceitos levantados pelos elaboradores das teorias abordadas. A opção por esse 

tipo de fonte se justifica pelo fato dessa pesquisa visar à aplicação dos conceitos contidos nas 

teorias para o ensino de língua estrangeira e não a validade de tais conceitos nem, tão pouco, 

a comparação das teorias abordadas. Observamos que os autores discutem conceitos de 

teorias “não” desenvolvidas por outros, eles tendem a buscar elementos que sustentam ou 

refutam os conceitos colocados pela teoria em questão. Nesse exercício, eles tendem a revelas 

aspectos de ordem prática que muitas vezes ficam escondidos na obra do autor que 

desenvolveu a teoria. Também porque, após o lançamento da teoria, muitos experimentos são 

feitos, visando confirmar ou refutar a teoria. Nesse instante, surgem análises, dados, 

conclusões de caráter prático que são os dados que mais interessam a essa pesquisa. 

Consideramos, por exemplo, que Skinner é a melhor autoridade para falar sobre os conceitos 

que desenvolveu sobre o behaviorismo. Porem, consideramos que os autores que avaliam a 

teoria desenvolvida por Skinner apresentam uma melhor análise de como os conceitos são 

utilizados por terceiros. Esses terceiros devem ser entendidos como sendo, por exemplo, o 

método áudio-oral, que, embora não tenha sido desenvolvido por Skinner, utiliza sua teoria 

como base de seus procedimentos metodológicos. Em resumo, consideramos que, em alguns 

casos, a fonte apresentado pelo autor da teoria é mais apropriada se a análise visa a discussão 

da validade da teoria em si. Porém, se o objetivo é a aplicação prática dos conceitos da teoria, 

as fontes desenvolvidas por críticos e seguidores da teoria oferecem os elementos mais 

apropriados à discussão.   

 

Buscaremos identificar, na aplicação dos principais conceitos das teorias, o uso que 

pretendem impor ao psiquismo e, conseqüentemente, à língua materna. As fontes primárias 
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(publicações desenvolvidas pelos teóricos que apresentaram a teoria em questão) serão 

utilizadas para identificar o ponto de vista defendido pelo teórico. A segunda etapa se 

constituirá de uma análise da relação estabelecida entre os métodos de ensino e a língua 

materna do aluno, tendo com pano de fundo os pontos levantados sobre a preparação do 

psiquismo para a aprendizagem da língua estrangeira.  

 

 Apresentaremos um modelo de procedimento para a preparação do psiquismo do 

indivíduo para a aprendizagem da língua estrangeira, visando apontar os elementos que estão 

presentes durante esse processo. Através desse modelo, poderemos também mostrar nossa 

concepção de como se podem estabelecer elementos para a elaboração de métodos de ensino 

de língua estrangeira. 
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TEORIAS DA LINGUAGEM 
 

 Analisaremos a forma pela qual os métodos de ensino de línguas (os que são  baseados 

em uma teoria lingüística) utilizam ou não a língua materna do aluno em sua metodologia, 

buscando identificar elementos que justificam a opção adotada. Para desenvolver essa análise, 

vamos levantar algumas propostas apresentadas pelas teorias que serviram de base para 

elaboração de tais métodos. São teorias sobre o pensamento e sobre a linguagem. Nosso 

estudo abordará a teoria behaviorista, a teoria da mediação de significados, a teoria 

cognitivista (dentre elas, a gramática gerativo-transformacional, conforme proposto por 

Chomsky, e a teoria cognitiva de Piaget) e as teorias defendidas pelos pesquisadores 

soviéticos (abordaremos Visgotski). 

 

 Começaremos com os modelos comportamentais, introduzidos por Watson (1913), 

que interpreta o comportamento humano, como o resultado de esquema estímulo-resposta (E-

R). Quem deu uma maior estrutura e difusão a esse esquema foi Skinner. Segundo a teoria 

behaviorista, a linguagem é um comportamento que resulta da soma das respostas do 

indivíduo a diferentes estímulos existentes no ambiente. Essas respostas podem causar, no 

ambiente, situações que induzam a um reforço ou inibição de um determinado 

comportamento. Esse esquema, aplicado à aquisição da linguagem, pressupõe que o indivíduo 

adquire a fala, somente após ser submetido a situações em que seja devidamente reforçado 

(quando emitir um comportamento verbal) de forma a estabelecer o comportamento da fala. 

 

 A teoria do esquema estímulo-resposta causou muitas reações no mundo científico. 

Alguns tentaram acrescentar elementos a esse esquema. Foi o caso da teoria da mediação dos 

significados1 que acrescentou o conceito dos mediadores. Nessa perspectiva, um determinado 

comportamento manifesto não é resultado direto de um estímulo observável. Admite-se a 

existência de um repertório de respostas possíveis que podem ser incitadas por uma conexão 

interna, também seguindo o esquema estímulo-resposta. Estas conexões são os significados 

internos que damos às coisas. Estes significados são desenvolvidos de acordo com leis de 

condicionamento clássico. Apesar de continuar a atribuir a responsabilidade da mudança de 

comportamento ao esquema estímulo-resposta, essa teoria traz uma alteração significativa. 

Enquanto a teoria behaviorista leva em consideração apenas os estímulos e as respostas 

manifestas, no qual apenas um estímulo observável pode eliciar uma resposta, também, 

                                                 
1
 Teoria desenvolvida, principalmente, por Hull e Osgood. 
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observável. A teoria da mediação admite que o que fica condicionado não é a resposta 

observável por completo, mas apenas uma fração dela. Esta fração pode servir como mediador 

para várias respostas. 

 

 A teoria cognitiva também acrescenta outras propostas ao esquema estímulo-resposta e 

à teoria da mediação dos significados. Ela defende que o indivíduo não se submete ao 

esquema de ensaio-e-erro aleatório. Ela afirma que as pessoas formam hipóteses definidas 

sobre o modo de solucionar problemas. Traz o conceito de retroalimentação (feedback) do 

meio-ambiente que tem a função de possibilitar à pessoa descobrir se suas hipóteses são 

corretas ou erradas. Em outras palavras, não se admite como possível de verificação, no 

comportamento humano, relações input/output sem levar em conta as estratégias e regras que 

uma pessoa está usando. Para explicar suas convicções, os teóricos cognitivistas 

desenvolveram vários modelos para explicar as estratégias e regras que estão presentes na 

aprendizagem do comportamento humano: as estratégias ideais2, as leis da lógica e o 

programa de computador para solucionar problemas3, as regras da gramática gerativo- 

transformacional4 e a teoria geral da gênese do funcionamento psíquico5. 

 Antes de continuar a abordar os conceitos elaborados pelas teorias da linguagem, é 

oportuno trazer alguns questionamentos sobre a forma pela qual essas teorias foram 

desenvolvidas e posteriormente utilizadas por outros teóricos. Apesar do fato de não ser meta 

desse trabalho confrontar uma teoria com outra, uma análise inicial sobre a atitude assumida, 

tanto pelos elaboradores quanto pelos seguidores e opositores de uma determinada teoria, se 

constitui uma base para justificar nossa análise sobre a forma que os métodos, orientados por 

tais teorias, propõem utilizar-se da língua materna. Não entraremos na discussão da validade 

dos conceitos em si, conforme propostos pelas teorias. Preferimos focalizar nossa discussão 

sobre a forma pela qual as teorias se apropriaram de tais conceitos. Consideramos que esse 

ambiente é mais adequado para conduzir a discussão sobre a utilização da língua materna. 

Apenas determinar se a teoria, em função de seus conceitos fundamentais, comporta uma 

maior ou menor utilização da língua materna, limitaria bastante a capacidade de analisar a 

questão.  

 

                                                 
 
 
2 Teoria desenvolvida por Brunner, Goodnow e Austin. 
3 Teoria desenvolvida por Newel e Simon. 
4 Teoria desenvolvida por Noan Chomsky. 
5 Teoria desenvolvida por Jean Piaget. 
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Para melhor esclarecer esse ponto de vista, vamos considerar a seguinte argumentação 

sobre como os conceitos de uma teoria podem ser utilizados. Certamente temos percepções 

que vão contra e/ou a favor de alguns conceitos apresentados pelas teorias, porém, há dois 

aspectos que não tratam necessariamente de conceitos, mas são importantes para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. O primeiro está ligado ao modo como o autor lida com a 

teoria que desenvolveu. Ele busca explicar todo e qualquer fenômeno a partir dos 

pressupostos contidos em sua teoria. Essa atitude é, por um lado, necessária para consolidação 

da teoria. Porém, consideramos que isso traz duas conseqüências com repercussões danosas 

para o desenvolvimento da própria teoria. Uma delas é a falta de percepção de limites para a 

capacidade e a necessidade que a teoria tem de explicar “todos” os fenômenos. Agindo dessa 

forma, até mesmo para atender ao pressuposto da universalidade dos conceitos científicos, o 

autor se vê obrigado a arrumar, a qualquer preço, uma explicação para todos os fenômenos 

pertinentes a partir dos pressupostos básicos de sua teoria.  O outro aspecto é que outros 

autores (os que defendem a teoria e os que dela discordam) seguem o mesmo caminho – 

alguns querem explicar todos os fenômenos pertinentes (com base nos pressupostos da teoria) 

para provar a força da teoria. Outros se utilizam desse “ter que explicar todos os fenômenos” 

para tentar derrubar a teoria.  

 

Podemos levantar alguns elementos ligados à teoria behaviorista para melhor explicar 

nosso ponto de vista. Com a “crença” que os teóricos behavioristas têm no esquema estímulo-

resposta, eles conseguiram elaborar vários experimentos com o intuito de comprovar a 

eficiência desse esquema na explicação da aquisição dos mais variados comportamentos. Por 

outro lado, ao se depararem com situações em que sua teoria não apresentava condições 

fáceis, ou evidentes, para explicar um dado fenômeno, os autores não foram capazes de 

estabelecer, reconhecer ou aceitar limites que a teoria possui para explicar tais fenômenos. 

Isso se evidencia de duas formas: no caso da teoria behaviorista, ao se deparar com o 

fenômeno da aquisição da linguagem, talvez compelido a ter que explicar todo e qualquer 

fenômeno com os pressupostos contidos nessa teoria, os teóricos optaram por ignorar o 

mundo interior do indivíduo. Aceitou-se que ele existe, mas como não pode ser observado, ele 

não se mostra relevante para aquisição de comportamentos. Ele é considerado uma instância 

passiva, inteiramente submissa ao que o ambiente o impõe.  

 

O que o autor reconhece como uma posição coerente com os pressupostos de sua 

teoria, nós consideramos uma falta de reconhecimento da limitação que a teoria possui. O que 
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nos permite chegar a essa conclusão é a reação dos teóricos behaviorista frente às dificuldades 

de explicar a aquisição do comportamento verbal. A primeira delas, já citada acima, foi 

tomada pelos próprios teóricos behavioristas. A teoria da mediação dos significados, 

desenvolvida por Hall e Osgood6, por não reconhecer os limites da teoria behaviorista, tenta 

formular uma explicação, elaborando alterações na teoria inicial que, na verdade, não alteram 

o fato da incapacidade da teoria em explicar determinados fenômenos. Questões levantadas 

por Greene7, ao se referir às dificuldades de se trabalhar com a proposta de Osgood, apontam 

dois problemas: (1) o fato de se considerar as divergências que podem ocorrer na classificação 

dos significados, pois cada indivíduo pode ter uma percepção completamente diferente de 

uma mesma palavra; (2) a dificuldade em explicar como os significados verbais se combinam 

para formar significados de frases inteiras. Ela também cita que o próprio Osgood sublinha 

que são muitas as dificuldades de se ampliar este tipo de explicação além das simples frases 

declarativas. Ao trazer esses pontos, ela não parece ter a intenção de apontar os limites de 

ação8 para a teoria (mantendo sua validade), mas, sim, colocar argumentos para mostrar 

algumas inconsistências presentes nessa proposta (indicando a intenção de refutá-la). 

Portanto, os dois seguem um mesmo caminho, embora apresentem objetivos diferentes. O 

primeiro, Osgood, não reconhece alguns limites de ação da teoria behaviorista e traz propostas 

para explicar fenômenos, as quais ele mesmo reconhece as inconsistências. Greene também 

não busca apontar os limites de atuação para a teoria. De uma forma extremamente oposta a 

Osgood, ela opta por apontar elementos que visam refuta-la. 

 

O não reconhecimento de limites gera duas situações contraditórias: a primeira 

(positiva) é que essa discussão permite à ciência, de uma forma geral, ampliar o conhecimento 

sobre os fenômenos a partir das discordâncias entre os agentes que desenvolvem as teorias; a 

segunda (negativa) atinge, em grande parte, a teoria em questão, sobrando também algum 

prejuízo para a ciência como um todo. O “não reconhecer limites”, ironicamente, limita o 

horizonte de influência dos conceitos contidos na teoria. No caso da teoria behaviorista, o fato 

de querer explicar todos os fenômenos pertinentes através dos condicionamentos (a partir do 

esquema estímulo-resposta) nos parece que não permitiu chegar à percepção de que tão 

                                                 
 
6 Ver descrição de Judith GREENE. Thinkings and Language, Londres, Methuen & Co. Ltd., 1975, pp. 108-
112 
7 ibid.  
8 “Limites de ação” deve ser entendido de duas formas: (1) a capacidade que uma teoria possui de explicar, ou 
não, todos os fenômenos pertinentes; (2) a capacidade que uma teoria tem de explicar um determinado fenômeno 
de forma total ou apenas parcial. 
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importante quanto “explicar tudo” pode ser o fato de ser atuante, pelo menos, em uma grande 

quantidade de fenômenos, não necessariamente gerando o fenômeno, mas fazendo parte de 

seu estabelecimento e desenvolvimento.  Parece que essa situação de apenas “fazer parte” e 

não gerar ou explicar o fenômeno por completo causa alguma insatisfação aos que defendem 

uma determinada teoria.  

 

A análise apresentada acima introduz alguns elementos que vão orientar a discussão 

sobre a utilização da língua materna no ensino de língua estrangeira. Nossa argumentação vai 

considerar a forma pela qual os métodos de ensino se apoderam dos conceitos para propor um 

modelo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira, tomando como base, ou não, a 

língua materna. Os autores, em geral, questionam apenas os conceitos e os argumentos 

defendidos pela teoria e não abordam, com mais profundidade, a utilização (ou a forma e o 

nível de utilização) de tais conceitos. Nossa argumentação vai explorar esse campo, utilizando 

as várias posições apresentadas por defensores e opositores das teorias abordadas nessa 

pesquisa. Certamente temos posicionamentos que vão de encontro a alguns pontos da teoria 

behaviorista (como a utilização do condicionamento na aquisição de uma língua) e outros que 

se opõem aos argumentos defendidos por essa teoria (como a proposta de estabelecer os 

comportamentos, em qualquer nível, através do próprio condicionamento).  

 

Convém, a esse ponto, relacionar o tema principal de nossa pesquisa – a utilização da 

língua materna – à análise apresentada acima, para melhor definir sob quais bases iremos 

conduzir as discussões sobre o espaço da língua materna no ensino de língua estrangeira. 

Todas as teorias apresentadas nessa pesquisa abordam a aquisição e desenvolvimento da 

linguagem. Alguns métodos de ensino de língua estrangeira são elaborados segundo os 

conceitos estabelecidos por tais teorias. Compreendemos, então, que a forma de utilização da 

língua materna é um veículo bastante eficiente para compreender e evidenciar a relação entre 

o método e a teoria que o sustenta. Conduzir essa investigação, tomando como base a língua 

materna também traz a possibilidade de mostrar algumas dificuldades que surgem, quando um 

método de ensino de línguas é estabelecido com o intuito de satisfazer ou dar credibilidade a 

uma determinada teoria (é o caso o método áudio-oral e da teoria behaviorista).  
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 A teoria apresentada por Chomsky9 (teoria da gramática gerativo-transformacional) 

defende que cada indivíduo possui uma competência lingüística (um conhecimento pessoal de 

sua linguagem). Essa competência é o resultado da soma das estruturas elementares e da 

combinação dessas estruturas que podem ser acionadas de acordo com a necessidade do 

indivíduo. A criança adquire uma gramática a partir dos dados limitados que lhe são 

acessíveis e é através dessa gramática que ela reconhece a linguagem. A criança conhece 

determinadas estratégias de produção e, ao ouvir as sentenças, é capaz de extrair regras que 

lhe permitirão emitir enunciados gramaticais. 

 

 Para explicar a aptidão da fala, recorre aos conceitos de estruturas inatas e 

criatividade. As estruturas inatas estão inscritas no potencial genético humano. Segundo essa 

teoria, as estruturas inatas seriam a explicação para a extraordinária rapidez das aquisições 

lingüísticas de crianças pequenas. Essas aquisições são fruto da emergência de estruturas pré-

formadas. Os “universais lingüísticos” são estruturas comuns a todas as línguas. Eles seriam, 

antes de tudo, mais de ordem psíquica que estritamente lingüísticas. 

  

 O desempenho do indivíduo está sempre baseado em um sistema de regras sintáticas – 

inclusive a própria criatividade. A gramática visa descrever a capacidade de se dominar as 

possíveis seqüências de sons com suas interpretações significativas e se deve chegar às regras 

sintáticas independentemente do significado. Essas regras devem fornecer, ao mesmo tempo, 

a base para as intuições dos locutores nativos sobre as relações som-significado. Essa teoria 

também apresentou dois novos conceitos para explicar como se formam as sentenças 

complexas. São a estrutura profunda (diz respeito aos significados e regras gramaticais 

subjacentes) e a estrutura superficial (que trata da ordem em que as palavras realmente 

aparecem na sentença). Essas estruturas atuam em conjunto formação das sentenças. 

 

 A teoria de Jean Piaget10 tem como principal preocupação os estágios universais 

presentes no desenvolvimento do pensamento da criança. A linguagem é uma espécie de 

função simbólica e, embora ela facilite bastante a aquisição do pensamento simbólico e possa 

ser necessária para os níveis superiores do pensamento lógico, as operações lógicas têm raízes 

                                                 
9 Noam CHOMSKY, Aspects of the Theory of Syntax,  Cambrige, Mass. M.I.T. Press. 1965 
 
10 PIAGET, Jean, 1896-1980. A linguagem e o pensamento da criança / Jean Piaget; [trad. Manuel Campos; 
revisão da tradução e texto final. Marina Appenzeller e Áurea Regina Sartori. - 6 ª ed. - São Paulo: Martins 
Fontes, 1993].  
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em ações que foram internalizadas como operações mentais. A linguagem e o pensamento são 

elos de um círculo genético e dependem da própria inteligência, que antecede a linguagem e é 

independente dela. 

  

Vygotsky11, ao abordar esse tema, propôs que o pensamento e a linguagem se iniciam 

e se desenvolvem como atividades distintas e independentes. Nas crianças muito pequenas, o 

pensamento acorre sem a linguagem. Por volta de dois anos de idade, as curvas separadas do 

pensamento pré-lingüístico e da linguagem pré-intelectual se encontram e se combinam para 

estabelecer o pensamento verbal e a fala racional. A linguagem realiza tanto a função interna 

de guiar o pensamento interno quanto à função externa de comunicar com outras pessoas. 

Com o tempo a criança aprende a distinguir essas duas funções e passa a externalizar apenas o 

resultado do pensamento para se comunicar socialmente e a função intelectual da linguagem é 

internalizada como fala interior. 

 

 A análise dos conceitos apresentados pelas teorias abordadas acima podem trazer 

novas perspectivas para o ensino de língua estrangeira. Principalmente porque eles, de certa 

forma, completam lacunas que os métodos baseados na teoria behaviorista deixaram. O 

conceito dos “universais lingüísticos”, introduzido por Chomsky, pode contribuir muito para o 

ensino de língua estrangeira. Esse conceito traz a possibilidade de se encontrar elementos que 

conectem as várias línguas, sobretudo, a língua materna e a língua estrangeira estudada pelo 

aluno. A teoria sobre o desenvolvimento da linguagem nos possibilita compreender (ou 

vislumbrar) uma nova forma de conduzir o ensino da língua estrangeira, visto que, conhecer a 

aquisição da primeira língua equivale a conhecer, pelo menos, uma das estratégias utilizadas 

pela mente na aquisição de uma língua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 L.S. VIGOTSKI, Thought and Language, Cambrige,Mass.,M.I.T Press,1934. 



25 
 

Capitulo 2 

 

O PSIQUISMO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DE LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (a relação entre os métodos, as teorias lingüísticas e o psiquismo) 

 

O tema principal abordado nesse capítulo é o psiquismo. Como esse tema é muito 

vasto, vamos limitar a discussão restritamente ao que se refere ao ensino/aprendizagem de 

línguas estrangeiras. Nosso objetivo é identificar como os métodos de ensino e as teorias da 

linguagem que lhes servem de base teórica  propõem trabalhar o psiquismo, visando ao 

ensino/aprendizagem da língua estrangeira. Essa análise é importante devido a estreita relação 

existente entre o psiquismo e a língua materna dos indivíduos. Para demonstrar essa “estreita 

relação”, apontaremos como as teorias descrevem o funcionamento do psiquismo do 

indivíduo durante o processo de comunicação. A relação estabelecida entre os conceitos 

gerais das teorias lingüísticas e a descrição do processo de funcionamento do psiquismo vão 

fornecer os dados necessários à identificação da forma pela qual os métodos de ensino e as 

teorias da linguagem utilizam o psiquismo no processo de aquisição da língua estrangeira. 

 

Ateremos-nos basicamente a duas teorias – behaviorista e gramática gerativo-

transformacional - uma vez que elas servem de base para os principais métodos de ensino de 

línguas abordados nesse trabalho. Porém, gostaríamos de estabelecer um contexto no qual 

essas teorias serão abordadas. Nosso propósito é mostrar como os conceitos inerentes às 

teorias mencionadas são utilizados na concepção e na aplicação do método de ensino de 

línguas, tendo com pano de fundo o processo de comunicação. Duas questões são 

fundamentais para o ensino de línguas: (1) o processo da comunicação - como ele se 

processa, quais são seus elementos básicos e como eles se relacionam; (2) o psiquismo do 

indivíduo - como funciona o psiquismo do indivíduo durante o processo de comunicação, 

quais são os seus elementos básicos e qual é o papel que desempenha no processo de 

aprendizagem de uma segunda língua? Como os métodos de ensino e as teorias da linguagem 

propõem trabalhar o psiquismo do aluno no processo de ensino/aprendizagem da língua 

estrangeira? Vamos tomar como referência à teoria desenvolvida por Slama-Cazacu12 onde 

ela descreve como se realiza o processo da comunicação humana.  

 

                                                 
12 Tatiana SLAMA-CAZACU, Psicolingüística aplicada ao ensino de línguas, São Paulo, Pioneira, 1978, pp. 
43-150 
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O PSIQUISMO NO ATO DA COMUNICAÇÃO 

 

Visando encontrar o objeto da psicolingüística aplicada, Cazacu descreve como 

entende o processo de comunicação. Parte da análise de um "ato banal" de comunicação 

conforme ocorre na vida cotidiana com dois ou mais indivíduos (emissores e receptores). Ela 

cita que nesse “ato banal” de comunicação as informações são submetidas a uma 

transformação, uma vez que o indivíduo parte de fatos subjetivos (existentes na consciência 

do emissor) até chegar a fatos objetivos que possam ser conhecidos pelo receptor. Para tal, o 

conteúdo psíquico é transformado em signos exteriores com a ajuda de um código (sendo a 

língua o mais freqüente). O conjunto complexo de processos envolvidos nessa transformação 

do conteúdo psíquico em signos exteriores constitui a linguagem. A língua é constituída pelo 

sistema gramatical, lexical e fonemático. Ela é o padrão utilizado por um determinado grupo 

social e o instrumento usado pelo indivíduo no processo de comunicação. É importante 

acentuar que a linguagem implica a  

 

tomada de contato recíproco, implica relações estabelecidas entre duas pessoas, ao menos, das 

quais uma exprime o conteúdo físico na intenção de comunicá-lo, enquanto a outra, para quem este 

conteúdo é endereçado, assume uma atitude de recepção (Cazacu,1978:47). 

 

Um outro papel fundamental da linguagem, quando se pensa em ensino de uma 

segunda língua, é que a linguagem é, para o emissor, um meio de agir diretamente sobre seus 

interlocutores por meio dos sinais. Existe uma intenção, por parte de quem transmite, de 

produzir um determinado efeito em quem recebe a mensagem. Temos também um outro 

elemento que atua nesse processo de comunicação - o conhecimento humano - pois a 

mensagem é recebida quando contém uma significação, isto é, está ligada a “um fato da 

realidade e se dirige a um ato cognitivo, de conhecimento, ou de uma ação qualquer” 

(Cazacu,1978:50). 

 

O “emissor e o receptor operam uma escolha no sistema da língua, reelaborando a 

cada momento seqüências inéditas, originais no seu conjunto” (Cazacu,1978:50). Para que 

esse processo de comunicação aconteça, é necessária a existência de elementos fundamentais 

como o código, o sistema de signos adquiridos pelo indivíduo, as bases fisiológicas para 

analisar o código e, muito importante, as condições psíquicas gerais. Para “realizar a 

linguagem, deve-se ter aprendido uma língua - ao menos uma - que dê a possibilidade de 
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codificar de forma inteligente os conteúdos psíquicos, a fim de poder transmiti-los” 

(Cazacu,1978:54). 

 

Cazacu diz que a linguagem é um fenômeno mais vasto que o momento da emissão. 

Essa emissão não se restringe ao que é externalizado. Ela inclui, também, o trabalho interior, 

em geral, imperceptível ao ouvinte. Também inclui as fases que precedem a exteriorização 

para que o material a ser expresso possa ser organizado. Esse aspecto é fundamental para o 

ensino de uma segunda língua. Falar uma segunda língua é ter a capacidade de reestruturar o 

processo já existente. Organizar de uma forma diferente daquela adquirida na língua materna. 

As diferenças existentes entre os processos aplicados para falar as mais variadas línguas  

trazem mais uma dificuldade na aprendizagem da segunda língua. O método de ensino deve 

preparar o psiquismo do indivíduo para trabalhar com um novo código (com as novas 

estruturas). Os métodos de ensino geralmente não mostram uma preocupação sobre como 

reestruturar o psiquismo de forma a usar seus mecanismos (percepção, pensamento, etc.) e 

instrumentos (código, sistema de signos, etc.) para a nova língua, com os signos da nova 

língua. Essa reestruturação não implica “um novo psiquismo” mas uma nova forma de aplicar 

seus elementos (e agregar outras eventuais estruturas), visando à comunicação em uma outra 

língua. Um método de ensino de línguas deve ser capaz de levar o aluno a lidar com a “fase 

que precede a exteriorização”. 

 

Ainda descrevendo o psiquismo, Cazacu13 coloca que, para articular o pensamento de 

forma precisa, é necessária a linguagem, e que a prática da linguagem ajuda a organizar o 

pensamento. A linguagem põe ordem no pensamento e o pensamento torna possível a 

organização da linguagem. “Essa reciprocidade se manifesta também no curso de preparação 

da expressão, na fase que levará a escolha das formas lexicais e gramaticais mais indicadas 

para expressão” (Cazacu,1978:55). As operações que ocorrem na preparação para 

exteriorização da fala transcorrem durante todo o processo da fala. Isso leva a uma 

exteriorização com várias interrupções e hesitações e que é a forma pela qual  certas 

encruzilhadas de deliberação mais difícil se revelam. Consideramos importante, no ensino de 

uma segunda língua, se distinguir deliberações para decidir “o que falar” das deliberações 

para decidir “como falar” um determinado conteúdo na segunda língua. Um método de ensino 

de línguas deve preocupar-se principalmente com o “como falar” (ou como se comportar), em 

                                                 
13 Cazacu, op. cit., p. 55 
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nível psíquico, ou, mais especificamente, como reestruturar o pensamento (e, 

conseqüentemente, a linguagem), visando falar a língua estrangeira. Um método deve, 

inclusive, prover os meios para que o aluno possa, nesses momentos de decisão, ter disponível 

uma estrutura para usar rápida e corretamente. Essas estruturas devem ser claras o suficiente 

para que o indivíduo não use estruturas que servem a sua língua natal, mas, que podem ser 

inadequadas para segunda língua.  

 

Os métodos cognitivos e o método áudio-oral preocupam-se, principalmente, com as 

formas lexicais e gramaticais e, quando ensaiam realizar operações para a preparação do 

psiquismo, o fazem apenas através da comparação com a língua materna ou através do 

condicionamento de estruturas superficiais (frases feitas). 

  

A intenção de comunicar implica o fato de conferir um sentido à expressão e de percebê-la 

conferindo-lhe um sentido: ela supõe que se está consciente do valor da expressão e que se pode operar 

com vista a um fim preciso, servindo-se de signos (Cazacu,1978,55).  

 

Esta colocação evidencia uma grande deficiência dos métodos abordados nesse 

trabalho. No processo da comunicação, após ter a consciência do que se deseja falar, tem-se a 

intenção de transmitir o conteúdo percebido. A partir desse ponto, buscam-se os meios para 

exteriorizar o conteúdo. Observamos que os métodos de ensino em geral não apresentam 

técnicas ou modelos que atuem nessas fases preliminares à exteriorização. Primeiro, tem-se 

que levar em conta que, durante essa fase, o indivíduo está usando, quase que exclusivamente, 

sua língua materna, e, devido à facilidade com que a manipula, o indivíduo, muitas vezes, não 

toma consciência de todo processo. Para exemplificar, imagine que indivíduo pretenda 

externalizar a seguinte frase: "EU VOU TRABALHAR AMANHÃ". São muitos os caminhos 

através do qual se pode chegar à exteriorização dessa sentença. Vamos apresentar um desses 

possíveis caminhos para mostrar alguns aspectos importantes não observados pelos métodos 

de ensino de línguas em geral. Durante o processo de construção da sentença, o indivíduo 

percebeu que a mensagem é sobre ele próprio (é ele quem executa a ação contida na 

sentença). Na língua portuguesa, um dos signos utilizados para indicar que ele é o sujeito da 

ação é o pronome "EU". Ele percebeu também que, dentre tantas ações que fazem parte de seu 

universo, para aquele contexto, a ação "TRABALHAR" foi a mais adequada. Ele também 

percebeu que essa ação ainda estava por vir - por ocorrer apenas amanhã - e teve que escolher 

um signo que pudesse levar a seu interlocutor essa idéia de futuro. Selecionou, então, a 
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palavra "VOU" (observe que nossa língua dispõe de outros signos para o mesmo fim). Além 

disso, sentiu a necessidade de ser mais específico quanto a esse futuro e decidiu usar a palavra 

"AMANHÃ", chegando a sentença "EU VOU TRABALHAR AMANHÃ". Essa é uma 

possível, e demasiadamente simples, descrição do processo que levou a essa sentença.  

Os fatos podem não ter ocorrido, necessariamente, na seqüência descrita acima. O 

indivíduo se deparou com quatro momentos de deliberação, sendo que alguns deles podem ter 

sido resolvidos através de um mecanismo de condicionamento. Mesmo assim, essas quatro 

deliberações nos permitem distinguir quatro diferentes motivações evidenciadas no processo 

de construção da sentença. A primeira aconteceu ao escolher o signo "EU". Nesse momento, o 

indivíduo se volta mais para a observação do concreto. Entre as várias pessoas (ou coisas) 

existentes em seu universo (presente no local ou não), ele percebeu que ele é o sujeito que vai 

executar a ação (a motivação, nesse caso, está ligada a observação do concreto e a escolha de 

um elemento). A palavra "TRABALHAR" tem uma natureza parecida com a anterior. Ambas 

surgem da observação do concreto. Porém, essa última tem um forte elemento social. É uma 

ação aprendida e oriunda do ambiente da sociedade em que o indivíduo vive. A observação 

das práticas dos membros de sua sociedade pode tê-lo levado a executar tal ação (a motivação 

tem um forte conteúdo social). A decisão de usar a palavra "VOU" tem uma motivação bem 

diferente das duas anteriores. Ela está ligada a uma percepção mais próxima à física (linha do 

tempo) que a contextos típicos da vida em sociedade. O fato de a ação ainda estar por vir lhe 

trouxe a percepção de futuro. Ele teve que encontrar um signo, em sua língua, que pudesse 

fazer chegar ao seu interlocutor essa percepção de "algo que ainda está por vir". O signo 

"VOU" se presta a esse papel nesse contexto (a motivação está mais ligada à física). A quarta 

palavra "AMANHÃ" pode ter tido uma outra motivação. Ele, por algum motivo, quis ser 

específico (a motivação pode ter sido gerada pela interação com seu interlocutor. Talvez 

tivesse um compromisso com ele amanhã). 

Em uma sentença tão curta e expressa em nossa língua natal, podemos identificar 

quatro diferentes motivações que atuam no processo de comunicação e impõem um trabalho 

ao psiquismo do indivíduo. Imaginemos que ele tenha que expressar a mesma sentença em 

uma outra língua. Todo esse processo descrito acima (ou outro qualquer que possa ser 

identificado) teria que ser alterado? Consideramos que provavelmente sim. Somente a 

natureza das motivações demonstra o quanto o psiquismo é exigido (ao se expressar na língua 

materna) e o quanto deve ser ainda mais exigido ao se expressar em uma outra língua. Os 

métodos de ensino de línguas negligenciam boa parte desse processo e apresentam 

procedimentos que atuam apenas no resultado do processo - a sentença - e não nas fases que 
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antecedem a exteriorização. Por hora, vamos continuar a apontar os elementos do psiquismo 

que fazem parte desse processo de comunicação.  

 

Cazacu apresenta outra descrição mais profunda da atuação do psiquismo durante o 

ato de comunicação14. Ela identifica que o momento da emissão é o resultado de três fases. 

Para exemplificar, ela descreve uma situação em que o indivíduo percebe uma montanha 

coberta por árvores verdes e o cume coberto de neve. Na primeira fase, a montanha provoca 

um certo estado psíquico no indivíduo (que pode ser um interesse científico, estético, etc.). 

Ele deseja comunicar esse estado a um interlocutor. Para tal, utiliza certa "técnica". Na 

segunda fase, o estado psíquico é elaborado, adaptado pela intenção de comunicar, chegando 

a um "plano geral" de elaboração do conteúdo da mensagem. Na terceira fase, o indivíduo 

escolhe signos adequados, dispondo-os em uma ordem correta (ele codifica a mensagem). 

Para Cazacu, a expressão tem, no início, na fase interior de sua organização, a análise de um 

todo, que é o conteúdo psíquico que deverá se decomposto, analisado, organizado e ordenado 

para formar a expressão. Então, se realiza a síntese (a escolha dos componentes necessários) e 

o agrupamento organizado em um todo que constituirá a mensagem.  

 

Vamos acrescentar mais alguns pontos onde a autora enfatiza o quanto às deliberações 

(escolhas) são atuantes no processo de comunicação de uma mensagem. Ela cita15 que a 

escolha se constitui a partir de uma seleção entre diversas alternativas. As palavras são 

escolhidas com base em suas relações recíprocas na língua (que reflete as relações existentes 

na realidade). Na linguagem não é suficiente apenas se exprimir. É necessário que essa 

expressão seja inteligível. A expressão deve ser organizada de tal forma a exprimir a realidade 

através de referências universalmente válidas em uma mesma língua. A escolha do material 

lingüístico não se limita apenas ao fato de reter os signos necessários. Inclui também uma 

discriminação entre os signos e a atribuição de papéis diversos. O papel desempenhado pelo 

signo, em relação ao conjunto, compreende uma função, uma forma e um lugar para cada 

signo, conforme a importância no interior do todo. Concluímos então que a complexidade do 

processo descrito acima mostra a importância de se trabalhar mecanismos que conduzam o 

sujeito a desenvolver estruturas psíquicas que possam lidar com a preparação de sentenças na 

língua estrangeira. 

 

                                                 
14 Cazacu, op. cit.,p. 55 
15 Cazacu, op. cit., p. 57 
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O PSIQUISMO E AS TEORIAS LINGÜÍSTICAS 
 

A análise de alguns conceitos contidos nas teorias da linguagem nos ajuda a entender 

como essas teorias consideram o psiquismo no processo de comunicação. Começaremos com 

a teoria behaviorista. Analisaremos como essa teoria lida com o psiquismo do indivíduo no 

que se relaciona ao ensino de língua estrangeira, e, também, a grande influência que ela 

exerce sobre o método áudio-oral. Apontaremos algumas aplicações, a nosso ver, pouco 

eficientes, do conceito de condicionamento para o ensino de uma segunda língua. Também 

analisaremos algumas críticas a essa teoria e ao método de ensino que dela teve origem, 

críticas essas que, muitas vezes, são tão ou mais prejudiciais que os próprios exageros 

cometidos por teóricos behavioristas. Concentraremos nossa análise, mais precisamente, no 

papel atribuído ao esquema estímulo-resposta (e posterior condicionamento).  Nosso objetivo 

não é discutir a validade de uma ou outra proposta ou conceito da teoria, e, sim, identificar 

como determinados conceitos (ou propostas), em sua relação com o psiquismo, são aplicados 

na constituição de um método de ensino de línguas. 

 

A teoria behaviorista trouxe um elemento muito importante para o ensino de línguas. É 

o fato de considerar a fala humana um comportamento e tratar esse comportamento (verbal), 

da mesma forma que trata qualquer outro comportamento. A teoria behaviorista clássica 

considera o psiquismo humano como algo que existe, mas que não tem um papel importante a 

desempenhar no estabelecimento do comportamento verbal. Isto se justifica porque esta teoria 

preocupa-se em atuar apenas sobre os comportamentos observáveis. Convém mencionar que, 

pelo fato da teoria ter surgido em contraposição aos métodos introspectivos de exame do 

conteúdo mental, ela busca uma forma objetiva de explicar o comportamento. O elemento 

principal da teoria é o esquema estímulo/resposta. Os comportamentos podem ser 

estabelecidos de duas maneiras: (1) o condicionamento clássico - que compreende a forma 

como uma resposta, já estabelecida, se vincula a um novo estímulo e; (2) o condicionamento 

operante - onde qualquer resposta dada a uma situação de estímulo, seguida de reforço, tende 

a repetir-se diante de uma mesma situação de estímulo.  

 

Muitos teóricos, dentre eles Chomsky, apontaram as dificuldades de explicar a 

totalidade dos comportamentos humanos através do esquema estímulo-resposta. Foram 

apresentadas muitas situações em que esse esquema não conseguiu mostrar como um dado 

comportamento poderia ter sido estabelecido por meio de sua atuação. É importante ter em 
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mente que os behavioristas não inventaram o esquema estímulo-resposta. Ele já existia antes 

de ter sido apropriado pela teoria behaviorista. Muitos comportamentos já eram 

condicionados mesmo antes do estabelecimento formal desse conceito. Indiferente a forma 

como a teoria behaviorista tenha considerado o psiquismo, ele também já existia e se 

submetia ao esquema estímulo-resposta. Torna-se necessário apontar qual é a importância do 

estabelecimento formal do esquema estímulo-resposta para a constituição de um método de 

ensino de língua estrangeira? A consciência desse poder de estabelecer, de forma deliberada, 

um determinado comportamento, pode ser extremamente útil a um método de ensino de 

línguas, se for, em primeiro lugar, estabelecido quais comportamentos (verbais e psíquicos) 

devem ser remodelados para melhor conduzir o aluno a se comunicar na segunda língua. É 

necessário considerar as duas dimensões do ato da comunicação: a preparação e a 

externalização.  

 

Ainda respondendo à pergunta sobre qual seria a importância do esquema estímulo-

resposta no estabelecimento de um método de ensino de línguas, apresentaremos agora algo 

que consideramos uma utilização pouco produtiva do esquema estímulo-resposta. Trata da 

abordagem feita pelo método áudio-oral. Sua principal característica é considerar que a 

aprendizagem de uma língua estrangeira deve se realizar por um processo mecânico de 

formação de hábitos. O aluno é apresentado a frases que servem de modelo para estabelecer 

uma determinada estrutura da língua estrangeira. À medida que mais modelos são 

estabelecidos, pressupõe-se que o aluno desenvolva a capacidade de se expressar na língua 

estudada. Isso permite delinear a relação existente entre esse método de ensino e o psiquismo 

do aluno segundo os pressupostos da teoria behaviorista. Essa teoria, na verdade, reconhece 

que o psiquismo tem um papel no processo de ensino/aprendizagem de línguas. A questão é 

que ela  somente se preocupa com resultado do processo (o comportamento observável). Ela 

espera que o comportamento se estabeleça e conta com o psiquismo do aluno para executar 

essa tarefa. Ela não tem interesse em debater como esse processo se realiza no psiquismo do 

aluno (diferentemente da teoria da gramática gerativo-transformacional que desenvolveu todo 

o corpo de conceitos que se propõem  explicar o funcionamento do psiquismo no processo de 

formação da sentença).  

 

Essa forma de lidar com psiquismo conduz a uma utilização limitada do esquema 

estímulo-resposta.  Para melhor explicar nosso ponto de vista, retomaremos a discussão sobre 

o método áudio-oral. Parece que a elaboração desse método levou em conta, quase que 
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exclusivamente, a tarefa de colocar em prática o conceito fundamental da teoria behaviorista - 

o esquema estímulo-resposta. É uma atitude até natural, uma vez que o comportamento 

verbal, segundo essa teoria, é adquirido e precisa ser estabelecido no indivíduo. Como o 

psiquismo é visto como uma “caixa preta e vazia”, pela lógica, o método deve então pressupor 

que todas as caixas pretas são iguais, ou, pelo menos, muito semelhantes, pois todas estão 

vazias. Então, o procedimento aplicado a todas elas (as caixas pretas e vazias), em tese, 

produziria o mesmo resultado. Porém, isso só é possível em tese. Na realidade, o psiquismo 

funciona com diferentes graus de desempenho e isso leva alguns alunos a se adaptarem mais 

facilmente a essa forma de ensino e causa muitas dificuldades para outros alunos. Além disso, 

na prática de ensino, não se tem as condições excelentes necessárias (como as que existem 

nos laboratórios) para a aplicação adequada do esquema estímulo-resposta.  

 

Acreditamos que a principal deficiência na elaboração desse método foi ter 

concentrado sua ação em aplicar a teoria behaviorista (mostrar seu resultado prático) em 

detrimento de outros elementos que estão presentes no processo de ensino/aprendizagem de 

uma língua estrangeira. Essa situação trouxe uma conseqüência igualmente desagradável. É 

algo que preferimos chamar de "engessamento" do esquema estímulo-resposta. O pensamento 

dominante parece ter sido: ou esquema estímulo-resposta faz todo o trabalho ou nada será 

feito. Convém enfatizar que, embora essa situação nos pareça bastante danosa, ela é natural e 

previsível pois a teoria considera a fala um comportamento (verbal) e portanto, deve ser 

tratado como tal. Como o método áudio-oral apresenta muitas dificuldades em cumprir a 

tarefa a que se propôs (ensinar língua estrangeira com técnicas baseadas na teoria 

behaviorista), os que são contrários à teoria behaviorista parecem querer simplesmente 

condenar o esquema estímulo-resposta à “extinção” (como se isso fosse possível). O esquema 

estímulo-resposta já existia antes da teoria behaviorista apresentá-lo formalmente a 

comunidade científica. Ele é muito mais um patrimônio pertencente à relação humana que à 

teoria que o inseriu em seu corpo teórico. Queremos dizer com isso que, embora o método 

áudio-oral só atinja seus objetivos em condições bem específicas e com alunos de alta 

capacidade intelectual e dedicados ao estudo16, isso não significa o fracasso do esquema 

estímulo-resposta. Ele continua a atuar no psiquismo e pode ser aplicado de outras formas (no 

que diz respeito a sua amplitude e objetivos). Não nos parece razoável mantê-lo nesse estado 

de engessamento, onde os behavioristas insistem em usá-lo conforme o modelo apresentado 

                                                 
 
16 Veja a análise de Rivers (1968: 45,46) sobre as críticas levantadas sobre o método áudio-oral. 
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pelo método áudio-oral, e, do outro lado, os não behavioristas (até mesmo para confirmar sua 

condição de não behavioristas) abrem mão de empregá-lo em outros modelos.  

 

O método audiovisual parece ser uma variação do método áudio-oral17. Ele também 

utiliza o esquema estímulo-resposta em sua prática. A principal diferença está no estímulo 

utilizado. O método áudio-oral utiliza uma frase como estímulo, já o método audiovisual 

utiliza uma imagem (associada a um estímulo sonoro) para iniciar o comportamento verbal do 

aluno. Cazacu argumenta que “não são as imagens em si que são mais eficientes” 

(Cazacu,1975:105). Ela coloca que os auxílios visuais não verbais (imagens) não seriam mais 

eficientes que as palavras. A ênfase deve ser dada à associação entre as imagens e os 

estímulos verbais. Ela também afirma que experiências desenvolvidas para comparar os 

estímulos verbais e não verbais no curso dos experimentos de associação verbal, de 

memorização, de aprendizagem18 demonstraram que os estímulos verbais são mais eficientes 

em determinadas condições. Ela acrescenta que a decodificação (leitura) de uma palavra é 

feita em um tempo mais curto que a percepção (e a denominação) de um desenho de um 

objeto que representa essa palavra. Cazacu também realizou experiências com o mesmo 

objetivo e chegou a resultados idênticos. Ela explica esses resultados como conseqüência do 

"princípio da incompatibilidade" 19 entre estímulo (verbal) e resposta (verbal). Segundo a 

autora, “quando o objeto é percebido, deve ser identificado como tal, e, portanto, enquadrado 

numa certa categoria, que passa a ser representado pela palavra designativa do objeto em 

questão” 20. Ela acrescenta que tanto os adultos quanto as crianças (a partir de certa idade) 

tem o comportamento de denominar interiormente o objeto (ou sua imagem correspondente). 

Isso significa que o indivíduo codifica o objeto pelo código verbal. Essa verbalização 

(interior) cria certo atraso no caso de estímulos não verbais, pois o indivíduo tem que buscar o 

nome do objeto em seu relatório pessoal. Ela ainda chama atenção para o papel 

desempenhado pela verbalização interior, questionando se, sobretudo com adultos, “os hábitos 

lingüísticos estabelecidos na língua materna podem ser anulados a tal ponto que a 

verbalização interior seja inibida e que o indivíduo não recorra a sua língua materna” 

(Cazacu,1975:107). 

                                                 
17 Rivers (1968, 171), ao analisar o termo “áudio-lingual” em comparação com o termo “audiovisual”, classifica 
este último como apenas um enfoque a ser aplicado por um método de ensino. 
18 Esses experimentos foram apresentados por Karwosky (1944,244-246) 
19 Cazacu, op. cit., p. 106 
20 ibid. 
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Há algumas observações que queremos fazer sobre essas duas questões levantadas por 

Cazacu: (1) a ênfase deve ser dada a associação som/imagem; (2) a experiência citada, 

relatando a maior eficiência, sob algumas condições, dos estímulos verbais. Na primeira 

questão, tem-se que considerar que a autora pode ter feito esse comentário tendo como 

referência o que método audiovisual estabelece para a utilização da imagem. Baseada, 

sobretudo, na função que a imagem executa nesse método. Neste caso, a imagem tem uma 

função secundária, pois a ênfase deve ser dada na associação com o som. Acrescenta-se 

também o fato de que os recursos audiovisuais são aplicados, visando ajudar o aluno na 

obtenção do significado (com uso ou não da língua materna). Rivers cita que os defensores da 

abordagem audiovisual consideram que "a imagem (associada ao som) elimina necessidade de 

usar a língua materna, já que se estabelece para o aluno um vínculo direto entre significado, 

transmitido pela imagem e a locução da língua estrangeira".21 

 

Essa proposta nos parece pouco viável, conforme indicam os resultados dos 

experimentos desenvolvidos por Cazacu e Karwosky, ao relatar o atraso causado pela 

necessidade do sujeito em denominar (codificar) os objetos (ou sua imagem correspondente). 

Isso parece tirar a possibilidade de eliminar-se a língua materna do processo de 

ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira por meio do modelo proposto pelo método 

audiovisual. Para que esse modelo tivesse êxito, seria necessário considerar que o sujeito é 

capaz de denominar (codificar) interiormente os objetos diretamente na língua estrangeira. 

Mesmo que isso seja possível em alguns aspectos mais ligados ao concreto, percebemos que o 

método audiovisual não apresenta procedimentos que conduzam a tal objetivo. A imagem 

associada ao som visa o conteúdo e a capacidade de ouvir e entender a língua estrangeira. 

Vamos apresentar agora os conceitos principais da teoria gramática gerativo-

transformacional, conforme apresenta por Noam Chomsky. Nosso objetivo não é discutir a 

validade dos conceitos em si. Interessa-nos identificar sua aplicação na elaboração e na 

prática de métodos de ensino de língua estrangeira. Essa teoria busca descrever 

detalhadamente as regras de estrutura de frases que atuam na elaboração de uma sentença. 

Mostra como as palavras se relacionam, a posição que ocupam na sentença, o processo de 

arrumação dos elementos até chegar à sentença correta. Consideramos que essa teoria coloca 

demasiada ênfase na sentença, tomando-a como uma entidade independente do indivíduo que 

a criou, em detrimento do processo psíquico que levou àquela construção. Da forma que os 

                                                 
21 Rivers, op. cit., p. 172 
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conceitos básicos são tratados, os resultados dos estudos, que poderiam ser muito úteis a 

outros propósitos, acabam não sendo aproveitados em toda sua potencialidade para elaboração 

de um método de ensino de línguas. Antes de melhor explicar esse nosso ponto de vista, 

precisamos analisar alguns conceitos fundamentais dessa teoria como as regras de 

reformulação das sentenças, as regras transformacionais e as estruturas profunda e superficial, 

buscando indicar como esses conceitos podem ser aplicados para elaboração de um método de 

ensino de língua estrangeira. Apesar do fato de que, ao desenvolver dessa teoria, Chomsky 

não tinha esse objetivo.  

 

 Essa teoria propõe identificar as regras que governam a estrutura geral das frases 

inglesas corretas. A finalidade da teoria deve ser explicar a capacidade do indivíduo de 

produzir um número infinito de possíveis frases numa determinada língua. As regras devem 

fornecer, ao mesmo tempo, regras sintáticas independentes e "a base para as intuições dos 

locutores nativos sobre as relações som-significado" (Greene,1975:116). Consideramos que 

esse  objetivo deveria ser aplicado ao desenvolvimento de regras, visando o ensino de língua 

estrangeira, tendo como objetivo, não apenas a sentença em si, mas, também, o psiquismo do 

indivíduo. 

 

 Greene cita que os lingüistas tinham como preocupação principal à análise de 

estruturas globais das sentenças "como hierarquias de unidades lingüisticas tais como 

fonemas (para análise de sons), morfemas (para análise de palavras) e sintaxe (para análise 

das sentenças em sujeito, predicado, cláusulas subordinadas, etc.)" (Greene,1975:117). A 

teoria da gramática gerativo-transformacional modifica essa análise estática das sentenças 

existentes para uma análise de regras de reformulação (rewriting) que permitissem formar 

todas as possíveis combinações de unidades em sentenças. Ao argumentar sobre as 

dificuldades de formar sentenças, usando apenas as regras de reformulação, a autora coloca 

como exemplo a frase: "Jane hit the boy" (Jane atingiu o rapaz) onde a combinação de 

regras22 leva a formação da sentença. Essa sentença apresenta a seguinte estrutura: N 

(substantivo) + V (verbo) + NP (o artigo mais um substantivo) chegando ao esquema - N + V 

+ NP. Isto permite substituir palavras nessa mesma equação e obter um grande número de 

variações de sentenças, utilizando uma mesma estrutura. Por exemplo: "Jane hit the girl" 

(Jane atingiu a menina) - uma nova sentença substituindo a regra (NP) que era "the boy" por 

                                                 
22 Veja as regras em Greene (1975,117) 
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"the girl". Esse exemplo também demonstra que a análise é feita sobre a sentença e não sobre 

o processo psíquico que fez chegar a sentença, trazendo argumentos favoráveis a nosso 

questionamento sobre a aplicação dessa teoria no ensino de língua estrangeira. Acreditamos 

que o conhecimento adquirido a partir do estudo das regras de estruturas de frases deve ser 

aplicado na elaboração de mecanismos voltados para a preparação do psiquismo do indivíduo 

para a aprendizagem da segunda língua.  

 

Um método de ensino de uma língua estrangeira não precisa se preocupar em como 

trabalhar a utilização dessa estrutura profunda23. Na verdade, ela já chega pronta, mesmo 

sendo na língua materna do indivíduo. Resta então definir uma equação - tipo a apresentada 

no exemplo (N + V + NP) e outras que se façam necessárias, para servir de base (estrutura 

profunda) para aprendizagem da segunda língua. A língua inglesa permite estabelecer uma 

única estrutura capaz de orientar a construção de grande parte das sentenças típicas dessa 

língua. 

 

As regras de reformulação não são suficientes para garantir que as sentenças formadas 

sejam sempre corretas. Greene apresentou o seguinte exemplo: suponha que um computador 

tentasse gerar uma sentença como the boy was hit by Jane (o rapaz foi agredido por Jane), 

utilizando a equação NP + V + NP. Nada impediria que o computador reescrevesse a primeira 

NP como the boy, o V como was hit e a segunda NP como Jane (chegando a estrutura the boy 

was hit Jane). Isso indica que é necessário um tipo de regra que reescreva cada símbolo, 

levando em conta a estrutura global da sentença. Dessa forma, as regras de reformulação se 

limitam à produção de alinhamentos básicos como NP1 - Jane, V - hit e NP2 - the boy. 

 

A regra transformacional passiva se encarregaria de transformar todo o alinhamento de 

elementos em sua versão na voz passiva (NP2 - the boy, V - was hit e NP1 - by Jane). O 

conceito estrutura profunda surge quando se constata que algumas sentenças apresentam 

interpretações ambíguas ao se levar em conta apenas a estrutura superficial. Em algumas 

situações, frases com estruturas superficiais diferentes têm o mesmo significado. Em outros 

casos, frases com estruturas superficiais semelhantes possuem relações subjacentes diferentes 

e há uma terceira situação em que uma mesma sentença tem dois significados subjacentes 

                                                 
23

 Talvez deva apenas agregar estruturas para serem utilizadas na comunicação na língua estrangeira. 
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distintos24. O que melhor demonstra a necessidade de uma estrutura profunda é um dos 

exemplos apresentados por Chomsky. Na sentença visiting auts can be a nuisance pode-se 

entender dois significados subjacentes diferentes (1) visitar tias pode ser uma amolação ou (2) 

a visita de tias pode ser uma amolação. Não há como definir qual é o significado subjacente 

correto sem uma estrutura profunda que indique qual é o desejo correto do interlocutor. Esses 

conceitos se relacionam da seguinte forma: 

 

A estrutura profunda, que é o resultado das regras de estrutura de frase, contêm todas as 

relações gramaticais subjacentes necessárias à compreensão de uma sentença, ela (a estrutura profunda) 

deverá ser, por seu turno, o INPUT para o componente semântico. Em contrapartida, a estrutura 

superficial, sendo o produto das regras transformacionais, contém apenas a informação certa sobre a 

ordem final das palavras de uma sentença que se faz necessária para que esta possa ser  pronunciada. 

Por conseguinte, torna-se INPUT para o componente fonológico que contém as regras de produção dos 

sons fonéticos das palavras (Greene,1975:123). 

 

Essa relação estabelecida acima nos permite indicar como esses conceitos podem ser 

considerados ao se tratar da elaboração de um método de ensino de língua estrangeira. Temos 

que levar em consideração que o indivíduo já domina uma língua e isso quer dizer que seu 

psiquismo já possui suas estruturas profunda e superficial estabelecidas. A estrutura profunda 

é o resultado das regras de estrutura de frase da língua materna. Ele já é capaz de trabalhar 

com as regras transformacionais montando sentenças corretas em sua língua materna. Um 

método de ensino deve ser capaz de trabalhar essas estruturas já existentes em prol do 

desenvolvimento da segunda língua. Uma questão é saber se as estruturas existentes dão conta 

de elaborar sentenças corretas na segunda língua. Para tal, seria necessário que as estruturas 

profundas das duas línguas fossem idênticas ou muito semelhantes. Com línguas de origem 

latina como o francês, espanhol e português não se observa diferenças significativas. Línguas 

como a inglesa e alemã possuem regras de estrutura de frase bem diferentes da língua 

portuguesa e, por isso, um indivíduo, cuja língua materna fosse a língua portuguesa, teria 

poucas condições de formar sentenças corretas na língua inglesa, partindo das estruturas 

profunda e superficial de sua língua materna.  

 

                                                 
24

 Veja mais detalhes em Greene (1975,121). 
 
 



39 
 

Pode-se então concluir que no ensino da língua inglesa, dirigido a um nativo da língua 

portuguesa, o indivíduo teria que assimilar novas regras de estrutura de frase, produzindo 

então uma estrutura profunda diferente da que possui. O fato de a mente do indivíduo estar 

impregnada de estruturas profundas formadas a partir de regras gramaticais de sua língua 

materna é em parte um problema e, em parte, uma vantagem para o ensino da segunda língua. 

É um problema porque o indivíduo já está habituado a tomar decisões, para a elaboração de 

uma sentença, com base nas regras de estrutura de frase da língua materna, como a estrutura 

profunda dá o INPUT para o componente semântico na formação da sentença, o indivíduo, 

inevitavelmente, na fase de aprendizagem, formula seu pensamento na língua materna, para, a 

partir desse pensamento, chegar a segunda língua. Então, um método de ensino de língua 

estrangeira deve prover meios para que o indivíduo desenvolva uma estrutura que, atuando 

junto às estruturas profundas existentes, possa oferecer INPUTS que o permita elaborar  

sentenças na segunda língua. A vantagem é que muitas estruturas ligadas, sobretudo à tomada 

de decisões relativas ao significado e à consciência do que se deseja expressar, que é a função 

da estrutura profunda, já estão prontas no indivíduo que se propõe a aprender uma segunda 

língua.  

 

Podemos retomar uma questão levantada anteriormente, onde chamamos atenção para 

o fato de que os conceitos de estruturas (profunda e superficial) concentram sua atenção muito 

mais na sentença que no psiquismo do aluno. As análises buscam seus elementos constituintes 

nas possíveis arrumações (progressivas ou não) dos elementos que constituem a sentença. 

Para fins de estabelecer estruturas para a segunda língua, achamos mais adequado, para 

desenvolvimento de um método de ensino de língua estrangeira, aplicar esses conceitos, 

visando não apenas uma explicação sobre a formação de uma sentença final (que vai ser 

externalizada), mas, sim, dirigir a análise desses conceitos para o trabalho que o psiquismo 

executa para gerar tais sentenças. Deve-se buscar conhecer, se possível, respostas completas, 

ou, pelo menos, indicações confiáveis de como levar o indivíduo a usar as regras de estrutura 

de frase da segunda língua, sem uma interferência demasiado negativa das regras de estrutura 

da língua materna. Nossa experiência na prática de ensino da língua inglesa nos levou a 

constatar que o indivíduo submetido a uma regra de estrutura do tipo: 

 

1 - PRONOME - sujeito ou substantivo próprio. 

2 - VERBO AUXILIAR - HAVE (do “present perfect”) ou MAY, CAN, SHOULD, etc. 

3 - NOT - quando a sentença está na negativa 
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4 - RESTO - nome dado a elementos como GOING TO (em "He is GOING TO stop) e 

HAVE TO (em "You don’t HAVE TO stop”) 

5 - BE - aplicado quando a sentença está na voz passiva 

6 - VERBO - o verbo principal da sentença 

 

consegue elaborar sentenças que contenham verbo, utilizando todos os tempos verbais 

geralmente incluídos num programa de ensino da língua inglesa (incluído os verbos mordais e 

a voz passiva dos tempos verbais estudados) em um prazo que varia entre 4 e 6 horas. 

Podemos afirmar que, num primeiro momento, o indivíduo não usa as estruturas de sua língua 

materna (a estrutura acima apresentada é imposta ao aluno). Constatamos que o indivíduo 

consegue externalizar centenas de frases corretas na língua inglesa, como por exemplo: "YOU 

DO NOT HAVE TO STOP" (você não tem que parar) e "YOU HAVE BEEN DOING IT" 

(você tem feito isso) sem ter conhecimento de seu significado (parcial ou total). O que implica 

dizer que não pode ter existido a consciência do significado da frase na língua materna. 

Trabalhamos apenas com o objetivo de estabelecer as estruturas que conduzam o indivíduo a 

formar sentenças corretas na língua inglesa sem necessitar das regras de estrutura de frase da 

língua materna. 
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O PSIQUISMO E OS MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUAS. 

Os conceitos apresentados acima permitem aprofundar uma pouco mais a questão da 

utilização dada ao psiquismo (no que se relacionam ensino de língua estrangeira), tendo como 

base as observações sobre o método audiovisual. Esse método é na verdade, como já 

mencionamos antes, o método áudio-oral com o auxílio de recursos audiovisuais. Portanto, 

esse método, assim como o método áudio-oral, considera que o comportamento verbal é 

adquirido através do esquema estímulo-resposta. Nesse esquema, o psiquismo é uma "caixa 

preta e vazia" que vai se estruturar a partir dos reforços às respostas eliciadas por estímulos 

específicos. Ao se ensinar uma língua estrangeira, através desse método, quando se apresenta 

o estímulo, se tem a expectativa de que uma resposta que foi reforçada, e portanto 

condicionada,  venha a desenvolver estruturas no psiquismo do sujeito25 de forma que ele 

tenha as condições necessárias para se expressar na língua estrangeira. Rivers reforça essa 

idéia quando, ao se referir à preparação do aluno para aprender a língua estrangeira, em sua 

fase inicial, denominado por ela "preparação do instrumento", afirma que  

 

neste primeiro nível de atividade, o objetivo do professor é a formação de hábitos lingüísticos 

através de uma prática bem planejada, de modo que, num estágio mais adiantado, o aluno possa se 

concentrar no que ele quer dizer e não nos aspectos mecânicos de como se exprimir de forma aceitável 

na língua estrangeira (Rivers, 1975:160).  

 

Esses hábitos lingüísticos são passados através da memorização de diálogos 

(cuidadosamente preparados e com objetivos bem definidos) que contém as estruturas que se 

quer estabelecer. Para tal objetivo, a imagem (associada ao som) tem apenas a função de 

auxiliar o aluno a entender o significado do diálogo que está escutando e, também, ajudá-lo na 

memorização desse diálogo. Por esse motivo, a imagem atua apenas indiretamente na 

preparação do psiquismo para a comunicação na língua estrangeira. O que prepara mesmo o 

psiquismo, segundo essa orientação, é o conteúdo do diálogo. Em termos de preparação do 

psiquismo para uma língua estrangeira, essa utilização dos recursos audiovisuais menospreza 

a capacidade e potencialidade de tais recursos (principalmente da imagem) em desenvolver o 

psiquismo do aluno para lidar com a língua estrangeira.  

 

Dois outros métodos de ensino que são muito explorados, sobretudo, para o ensino de 

língua inglesa na maioria das escolas no Brasil (públicas e privadas). Uma pesquisa informal 
                                                 
25 Convém mencionar que a teoria behaviorista não entra em detalhes sobre o funcionamento do psiquismo 
durante o processo de condicionamento. 
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em livros didáticos e através de consultas a professores de inglês em escolas públicas de 

Aracaju nos indicou que o ensino de língua inglesa é realizado através de uma mistura entre 

os métodos de gramática-tradução (em escolas públicas) e alguma variação do  método direto 

(em cursos de inglês). É uma mistura porque não se segue, sistematicamente, nenhum dos 

dois métodos. Vamos abordar esses dois métodos, assim como foi feito com os demais, 

buscando identificar a forma que eles se relacionam com a teoria que lhes serve de base e 

como psiquismo é trabalhado visando o ensino de língua estrangeira. Nosso objetivo é 

ampliar mais nossa base de dados para tratarmos, no próximo capítulo, do objeto dessa 

pesquisa.  

 

Começaremos com o método gramática-tradução. Como foi apresentado na introdução 

desse trabalho, esse método trabalha, sobretudo, a memória do aluno, tanto para decorar as 

regras gramaticais quanto para decorar as extensas listas  bilíngües. Portanto, o psiquismo do 

aluno somente tem condições de desenvolver técnicas ligadas a memorização (essas técnicas 

podem ter proporcionado alguma alteração em nível psíquico, visando aprender, ou talvez 

seja mais adequado dizer, memorizar a língua estrangeira). Esse método não se baseou em 

nenhuma teoria científica em especial. Ele copiou os modelos existentes para o ensino do 

grego e do latim. Como a língua estrangeira, em geral, não é muito usada no cotidiano do 

indivíduo, não sobra muito para ser desenvolvido, além da capacidade de memorização de 

regras e de vocabulário. O fato de os alunos discutirem, com riqueza de detalhes, as estruturas 

gramaticais da língua estudada, deve criar a oportunidade dele comparar as estruturas das 

duas línguas. Um aluno mais capacitado intelectualmente pode chegar a desenvolver 

estruturas psíquicas para utilização da língua estrangeira. Porém, como praticamente só se fala 

língua materna, essas estruturas devem se desenvolver com uma forte influência da língua 

materna. Essas estruturas devem ser semelhantes as que são desenvolvidas para a 

aprendizagem de disciplinas como história, geografia e outras que exigem bastante da 

memória do aluno. 

 

O método direto surge como uma proposta de oposição ao modelo de ensino do 

método gramática-tradução. Talvez por esse motivo, esse método empreendeu a tentativa de 

afastar-se, ao máximo, da língua materna. Acreditava-se que o aluno deveria ouvir a língua 

intensamente para entendê-la. Deveria também aprender a falar a língua estrangeira, falando 

(associando a fala a ação correspondente). Baseava-se no fato de que é assim que uma criança 

aprende sua língua materna e é dessa forma que crianças, transferidas para um ambiente onde 
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se fala uma língua estrangeira, aprendem a língua sem dificuldades. O objetivo principal é 

levar o aluno a “pensar” na língua estudada. 

 

Em termos de preparação do psiquismo para língua estrangeira, esse método apresenta 

características interessantes. Primeiro, ele não tenta criar novas estruturas. Ele parece 

acreditar que as estruturas já existentes, usadas na língua materna, podem ser usadas na 

aprendizagem da língua estrangeira. Uma indicação disso é que o curso começa com o 

aprendizado de frases e palavras estrangeiras correspondentes a objetos e ações típicas da sala 

de aula. Procura-se criar as mesmas condições existentes na língua materna para servir de 

ambiente para o aprendizado das outras línguas. Rivers considerou isso impossível e 

argumentou que “é pura fantasia acreditar que as condições da língua materna pudessem se 

recriadas na sala de aula com alunos adolescentes” (Rivers, 1975:18). Quanto a essa questão 

do ambiente poder ser reproduzido ou não, deve-se definir claramente do que se trata esse 

ambiente. Quando se pensa em ambiente físico (um restaurante, uma cozinha, o interior de um 

carro) realmente, é quase impossível recriá-lo em sala de aula. Porém, deve-se ter em mente 

que, nesses diversos ambientes, as pessoas falam sobre as coisas que são prementes naquele 

momento. Dentro de um carro, não se fala necessariamente sobre o carro (ou seu interior); 

num restaurante, não se fala, necessariamente, sobre o restaurante. Certamente existe um 

vocabulário que é bastante mais indicado para se usar em ambientes mais específicos. No 

restaurante, em algum momento você vai "pedir a conta". Entretanto, nada impede que você, 

em outro ambiente qualquer (no interior de um carro, por exemplo), fale sobre o momento em 

que "pediu a conta". Então, em sala de aula, pode-se “conversar” sobre qualquer assunto, 

assim como se faz em qualquer outro ambiente. Um tema de uma conversa não está 

necessariamente ligado ao ambiente o qual o tema se refere. Pode-se falar sobre o cinema em 

qualquer outro ambiente que não seja necessariamente o próprio cinema.  

 

Outra forma de se entender o método direto, visando à preparação do psiquismo, é 

considerar que ele percebe que não se podem usar as estruturas da língua materna para falar 

uma segunda língua e, por isso, procura afastar-se dela. Entretanto, ele prefere apenas prover 

o ambiente e a situação e deixar por conta do próprio psiquismo do aluno a tarefa de fazer os 

ajustes necessários para articulação da língua estrangeira. Consideramos isso um pouco 

temerário porque apenas os alunos mais capacitados intelectualmente poderiam (talvez ao 

acaso) diferenciar as estruturas necessárias à articulação da nova língua. Uma outra 

dificuldade surge ao se constatar que essas estruturas são, embora diferentes das existentes na 
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língua materna, muito dependentes de articulações preliminares na própria língua materna. 

Isso pode atrapalhar a aquisição de uma maior fluência na língua estrangeira. 
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UM MODELO DE APLICAÇÃO DOS CONCEITOS 

 

Para concluir essa análise sobre como os métodos de ensino de língua estrangeira, e 

teorias que lhe servem de suporte, trabalham o psiquismo visando ao ensino/aprendizagem de 

uma língua estrangeira, vamos apresentar um modelo de procedimento que vai descrever as 

várias etapas e implicações encontradas ao se empreender a tarefa de preparar o psiquismo do 

aluno para lidar com a língua estrangeira. Esse modelo aplica-se apenas a línguas onde os 

verbos não são tão freqüentemente articulados (não é o caso da língua portuguesa, espanhola e 

francesa). O modelo que vamos apresentar foi desenvolvido para o ensino da língua inglesa 

como segunda língua. Não vamos abordar todos os aspectos que estão implicados nesse tipo 

de tarefa. Assim fazendo, nos afastaríamos demasiadamente do objetivo desse trabalho.  

 

Antes de apresentar esse modelo, vamos citar mais uma característica do psiquismo 

que é utilizada no modelo a ser apresentado. Os indivíduos (adultos e crianças) têm uma 

grande facilidade em memorizar nomes de objetos e pessoas. Cazacu, como foi citado acima, 

ao argumentar a favor da maior eficiência dos estímulos verbais em relação aos estímulos não 

verbais26 (imagens), citou que um dos motivos da menor eficiência da imagem é o fato de que 

os indivíduos tendem a denominar o objeto que percebem antes de apreender seu significado. 

Sendo esta uma estratégia natural do psiquismo, vamos usá-la no modelo que apresentaremos 

agora. Estamos considerando em nosso modelo um sujeito que possui uma estrutura psíquica 

normal (livre de deficiências graves), domina as estruturas de sua língua materna e vive num 

ambiente onde essa língua é predominantemente falada. O modelo será apresentado sob 

forma de um experimento. 

 

Considere um sujeito que tem um animal de estimação. É bastante natural que ele 

tenha colocado um nome nesse animal. Sendo o animal um cachorro, ao ver a foto de seu 

animal de estimação, é bastante provável que ele vá se referir a essa imagem com o nome do 

animal e não com o código (signo) "cachorro". Consideramos que essa característica do 

psiquismo pode ser usada, através da utilização de imagens, para criar novas estruturas 

psíquicas, visando a língua estrangeira. No modelo que estamos apresentando, vamos 

estabelecer que o nome desse cachorro é "may" (este signo representa um verbo modal da 

língua inglesa que transmite uma idéia de possibilidade da ação associada a ele acontecer). 

                                                 
26 Cf. p. 38 
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Nesse experimento, o indivíduo é apresentado a uma cartela que  contém a imagem desse 

cachorro (o sujeito muito provavelmente reconhece a imagem e naturalmente virá a sua mente 

o nome do cachorro - "may"). Partindo desse ponto, vamos agora empreender a tarefa de 

ensinar a língua inglesa a esse sujeito, porém, vamos considerar, para efeito desse 

experimento, que o universo das estruturas de frases da língua inglesa é constituída apenas de 

variações da seguinte estrutura: 

 

1 - sujeito (S) 

2 - verbo auxiliar (VA) 

3 - verbo principal (VP) 

 

com essa estrutura podemos construir frases na língua inglesa do tipo: you (S) can (VA) sleep 

(VP) (você pode dormir) - "she(S) will(VA) travel (VP)" (ela vai viajar). Ensina-se o aluno a 

pronunciar as seguintes palavras da língua inglesa (1) "you" ( você) e (2) " sleep" ( dormir) - 

não se deve, nesse momento, informar o significado dessas palavras. Apresenta-se uma 

seqüência de cartelas, postas lado a lado, com seguinte conteúdo: na cartela (1), do lado 

esquerdo, está impressa a palavra "you". Na cartela (2), ao meio, contém a imagem do 

cachorro. Na cartela (3), do lado direito, está impressa a palavra “sleep" (lembre-se de que as 

pronúncias dessas palavras já foram ensinadas o sujeito). Então, pede-se que ele leia o 

conteúdo das cartelas (da esquerda para direita). Provavelmente, o indivíduo vai conseguir ler 

a palavra "you" e a palavra "sleep". Sendo assim, ele vai ter pulado a cartela do meio e, se 

indagado porque não leu a cartela do meio, ele provavelmente responderia que não há o que 

ler, pois tem apenas a imagem de seu cachorro. Pode ser até que ele fale: “não tem nada 

escrito somente a foto (imagem) do may (nome do cachorro)". Agora o sujeito é instruído a, 

ao se deparar com a imagem do cachorro, pronunciar o nome do cachorro. Ao ler outra vez a 

seqüência das cartelas, o sujeito provavelmente vai ler: "you may sleep" (a primeira cartela 

"you" mais a segunda cartela "may" - nome do cachorro- e a terceira cartela "sleep"). Repete-

se esse exercício por algumas vezes.  

  

Começa-se então a segunda parte do experimento onde a cartela da esquerda é trocada 

de posição com a cartela do meio, de forma que a cartela com a imagem do cachorro fique do 

lado esquerdo, e a cartela com a palavra "you" fique no meio. Então, o sujeito é instruído a ler 

a seqüência de cartelas. Muito provavelmente, ele vai ler: "may you sleep" (uma vez que ele já 

aprendeu que, ao se deparar com a cartela que contém a imagem de seu cachorro, ele deve 
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pronunciar o nome do cachorro). Observe que em nenhum momento é passado ao indivíduo o 

significado das palavras "you", "may" e "sleep" nem, tão pouco, o significado de toda 

sentença (você pode dormir). Esse é o final da segunda fase do experimento. 

 

Até esse ponto do experimento, podemos perceber como a imagem pode ser utilizada 

diretamente com o objetivo de estabelecer estruturas psíquicas que levem o sujeito a falar a 

língua estrangeira. Diferentemente do que acontece no método audiovisual, onde a imagem 

(associada ao som) tem o objetivo de atuar sobre a compreensão do significado e sobre a 

memorização do diálogo, deixando para o conteúdo do diálogo a função de desenvolver as 

estruturas para a língua estrangeira. Nessa parte do experimento, apresentada acima, a 

primeira estrutura27 estabelecida objetivou capacitar o sujeito para expressar a possibilidade 

de uma determinada ação acontecer28.  

 

Chamamos a atenção para o fato de que o indivíduo não sabe que desenvolveu essa 

estrutura. A segunda estrutura, desenvolvida ao instruir o indivíduo a ler a seqüência de 

cartelas (da esquerda para direita), tem a função de trabalhar a organização das sentenças na 

língua inglesa ao se afirmar algo, assim como fazem as estruturas superficiais apresentadas na 

teoria da gramática gerativo-transformacional (lembre-se que, para esse experimento, estamos 

reduzindo drasticamente o universo de sentenças disponíveis na língua inglesa). A terceira 

estrutura, desenvolvida ao se inverter a primeira cartela com a segunda, começando a 

seqüência pela imagem do cachorro, visa capacitar o aluno a montar sentenças na forma 

interrogativa. Na língua inglesa, para se fazer uma pergunta, com os elementos disponíveis 

neste experimento, basta inverter-se a posição do elemento verbo auxiliar (VA) com o sujeito 

(S) de forma que seqüência fique: VA +S + VP? - may you sleep? - você pode dormir?. 

 

Iniciaremos a terceira fase do experimento, informando ao sujeito que, sempre que ele 

quiser expressar a possibilidade de uma ação qualquer acontecer, ele deve externalizar o nome 

de seu cachorro (may) junto ao nome da ação que ele acha possível acontecer.  

 

Apenas essa informação se completa uma estrutura psíquica iniciada anteriormente. 

Nós consideramos que essa estrutura tem uma natureza mais profunda, pois ela exige que o 

                                                 
27 Esta estrutura será completada mais adiante. 
28  Na língua inglesa, isso pode ser feito através da utilização do verbo modal  may  que, para o sujeito, é apenas 
o nome de seu cachorro 
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indivíduo faça uma avaliação - a partir de sua percepção – para ver se é possível, ou não, que 

uma ação aconteça. Com essa estrutura, sempre que perceber que deseja expressar a 

possibilidade de uma ação acontecer, o sujeito sabe que basta pronunciar o nome de seu 

cachorro (usar a palavra “may’)”. Agora, devemos fornecer ao indivíduo a tradução das 

palavras "you" (você), chamando atenção de que esta palavra indica quem faz ação na 

sentença. Instruímos o sujeito a ler a seqüência das cartelas (you + imagem do cachorro + 

sleep) e lhe informamos que ele deve usar essa seqüência para expressar a seu interlocutor que 

uma ação qualquer pode acontecer. Neste momento, o indivíduo toma consciência de uma 

estrutura que já foi estabelecida: a seqüência das palavras na sentença (ele treinou a leitura 

dessa seqüência anteriormente). Após algumas repetições (o suficiente para ele se familiarizar 

com a seqüência), podemos informá-lo a tradução da palavra "sleep" (dormir), chamando sua 

atenção de que ela se trata de uma ação (no caso, a ação de dormir). Instruímos o sujeito a 

repetir a seqüência e enfatizamos que ela expressa que o sujeito "you” (você) tem a 

possibilidade (expresso pela palavra may - nome do cachorro) de fazer a ação "sleep" 

(dormir). A partir desse ponto, o indivíduo possui as estruturas psíquicas que precisa para se 

expressar na língua inglesa dentro do universo limitado de sentenças que impusemos para esse 

experimento (frases com as estruturas: (1) S + VA + VP e (2) VA + S + VP?). Podemos 

ensinar ao sujeito outra ação. por exemplo: "stop" (parar) e instrui-lo a, usando a seqüência 

que aprendeu, expressar que o sujeito "you" tem a possibilidade de executar a ação "stop". 

Ele, muito provavelmente, vai externalizar a sentença "you may stop" (você pode parar). 

Essas etapas devem ser repetidas até que o indivíduo consiga executá-las com facilidade, de 

forma quase automática. Na verdade, nosso objetivo é estabelecer estruturas na mente do 

indivíduo, usando técnicas que levem ao condicionamento dessas estruturas. 

 

 Sabemos que o universo de sentenças e estruturas que podem ser expressas na língua 

inglesa é muito mais numeroso que as duas utilizadas nesse experimento. Bem como, são 

muitos os tempos verbais, os verbos modais, sujeitos e ações existentes na língua inglesa. 

Entretanto, nosso objetivo foi mostrar uma utilização da imagem para trabalhar diretamente 

na formação de estruturas psíquicas para aprendizagem de uma língua estrangeira. 

Pretendemos também mostrar que as estruturas psíquicas podem ser formadas e utilizadas até 

mesmo sem que o indivíduo tenha consciência de que está se expressando corretamente na 

língua estrangeira. Isso ocorreu no final da segunda parte do experimento, onde o indivíduo 

pronunciava as seqüências "you may sleep" e "may you sleep?" sem, ao menos, saber o 

significado das palavras e conscientemente da sentença (porém, um interlocutor que 
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conhecesse a língua inglesa entenderia o significado da sentença). Voltaremos a discutir essa 

situação em particular quando, no próximo capítulo, abordarmos algumas críticas aos 

conceitos de estrutura profunda e superficial. Esse modelo é muito adequado para se 

desenvolver estruturas necessárias à língua estrangeira sem sofrer as, muitas vezes 

indesejáveis, interferências das estruturas da língua materna e também minimizar as 

dificuldades causadas pelo não conhecimento dos significados das palavras da língua 

estrangeira. Dessa forma, se podem ensinar todos os tempos verbais comumente empregados 

na língua inglesa (inclusive a voz passiva desses tempos verbais) e também os verbos modais 

(os mais fáceis de serem ensinados devido à sua estrutura superficial muito simples).  

Sabemos das implicações que podem surgir ao se misturar conceitos de teorias com 

características tão opostas (teoria behaviorista e teoria da gramática gerativo-

transformacional). Para citar com exemplo, uma (a gramática gerativo-transformacional) 

considera a linguagem inata e a outra (a behaviorista) vê o psiquismo como uma caixa preta (e 

vazia) pronta para ser submetida ao esquema estímulo-resposta. A maior implicação é o risco 

de chegar a um ponto em que nossa prática de ensino e nossas argumentações não se 

encaixem em nenhuma das duas teorias. O modelo que apresentamos acima29 usa uma técnica 

behaviorista (o condicionamento), visando um conceito da teoria da gramática gerativo-

transformacional (visa estabelecer estruturas profunda e superficial) para, com alto nível de 

eficiência, estabelecer um comportamento (termo da teoria behaviorista), em nível psíquico30, 

necessário para prover o aluno de estruturas que lhe permitam falar a língua estrangeira.  

 

A nosso favor temos o fato, já mencionado acima, de que o esquema estímulo-resposta 

já existia antes da teoria behaviorista se apropriar desse conceito. Talvez possamos usá-lo 

dessa forma e tenhamos até que chamá-lo por outro nome, visto que o rigor da ciência não 

permite a mistura de conceitos de teorias diferentes. Não encontramos motivos para chamar o 

condicionamento (conforme apresentado pela teoria behaviorista) por outro nome qualquer. 

Temos então que declarar que usamos uma técnica de condicionamento, mas não aplicamos 

inteiramente os pressupostos da teoria que o apresentou oficialmente.  O resultado altamente 

positivo dessa mistura em nossa prática de ensino nos encoraja a insistir nessa abordagem. 

 

 

                                                 
 
 
29 Cf. p. 51 
30 Lembre-se que o behaviorismo ou despreza psiquismo, ou apenas aceita sua função mediadora de significados 
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Capítulo 3 

A LÍNGUA MATERNA NOS MÉTODOS DE ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA 

(introdução) 

 

No capítulo anterior, discutimos, principalmente, a forma como os métodos de ensino 

de língua estrangeira, e as teorias que dão suporte a seus procedimentos, se relacionam com o 

psiquismo (no que diz respeito, estritamente, a sua atuação no processo de ensino e 

aprendizagem de línguas). Argumentamos que esta análise constituiria uma fonte de dados 

para discussão da utilização da língua materna no ensino de língua estrangeira. Vamos 

retomar esses argumentos e indicar os parâmetros que direcionarão o desenvolvimento do 

tema proposto nesse capítulo. Começaremos, indicando a relevância que tem a análise feita, 

no capítulo anterior, sobre o psiquismo, e relacionar alguns pontos que nortearam nossa 

discussão. Em nossa análise, estaremos considerando um sujeito que adquiriu sua língua 

materna em um país onde essa língua é dominante, portanto, sem interferência de uma 

segunda língua. Também, estamos considerando que esse sujeito já é perfeitamente capaz de 

articular a língua em questão.  

 

O principal argumento de se ter realizado a análise do papel do psiquismo no ensino 

de língua estrangeira é que todo esse processo psíquico, que precede a exteriorização da 

mensagem, é realizado na língua materna do sujeito (objeto de estudo desse trabalho de 

pesquisa). Alguns momentos, em que descrevemos como se realiza o processo da 

comunicação, deram significativas indicações de que essa proposição é verdadeira. No 

processo da comunicação de uma mensagem se realiza uma transformação dessa mensagem 

(transformação de natureza psíquica). Fatos subjetivos da consciência do emissor devem ser 

transformados em fatos objetivos que possam ser conhecidos pelo receptor. São necessários 

elementos concretos que possam levar o conteúdo psíquico ao receptor. Esse conteúdo é 

levado por meio de signos exteriores com a ajuda de um código (a língua é um código mais 

freqüente). A linguagem é constituída de um conjunto complexo de processos envolvidos na 

transformação do conteúdo psíquico em signos exteriores. A execução de todo esse processo 

descrito depende, portanto, da língua materna do sujeito. A língua materna é um instrumento 

usado para articular o pensamento e “dar vida” à linguagem, e essa, por sua vez, se estrutura 

no pensamento. 
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A LÍNGUA MATERNA E AS TEORIAS DA LINGUAGEM 

 

A estreita relação existente entre pensamento e linguagem nos remete às pesquisas 

desenvolvidas por várias teorias que buscam explicar como a linguagem se desenvolve. 

Vamos abordar alguns pontos dessas teorias, enfatizando, sobretudo, o papel atribuído à 

língua (ou, mais especificamente, à língua materna). Não é nossa preocupação descrever 

detalhadamente como se desenvolve a linguagem. Vamos identificar os pontos que 

evidenciam como a língua atua na estruturação do pensamento e posterior exteriorização. 

Algumas teorias já foram discutidas no capítulo anterior. Vamos retomá-las, enfatizando o 

papel da língua materna. Acrescentaremos mais duas teorias que, embora não tenham uma 

atuação prática para a metodologia do ensino de língua estrangeira, são importantes para 

dimensionar o papel da língua materna nesse processo. Estamos nos referindo às teorias de 

Piaget e Vigotski. Começaremos a revisão das teorias (buscando focalizar a utilização da 

língua materna) pela teoria behaviorista. Apresentaremos os conceitos fundamentais que 

possuam uma relação direta com a língua materna. Revisaremos a teoria da gramática 

gerativo-transformacional e, então, identificaremos em que contexto a língua materna é 

aplicada para o ensino de língua estrangeira. 

 

O principal conceito da teoria behaviorista é o esquema estímulo-resposta. A 

linguagem é formada a partir de inúmeras submissões a variados, porém específicos, 

estímulos que estabelecem os comportamentos verbais, uma vez que as respostas verbais a 

tais estímulos sejam adequadamente reforçadas. Torna-se então indispensável relacionar esse 

conceito básico (e outros que se mostrem necessários) à língua materna. A teoria não se 

refere, necessariamente, ao tema língua materna. A terminologia mais usada é o 

“comportamento verbal”. Portanto, não diferenciando se esse comportamento verbal se refere 

à primeira língua do sujeito ou a uma língua estrangeira. Uma indicação disso é que o método 

áudio-oral, que baseia sua prática de ensino no esquema estímulo-resposta, se propõe ensinar 

uma língua estrangeira. Por focalizar sua atenção no comportamento verbal observável, essa 

teoria não apresenta uma discussão direta sobre como o psiquismo é estruturado para 

capacitar um indivíduo a emitir determinado comportamento verbal. Queremos dizer com isso 

que a teoria não faz uma ligação direta entre o psiquismo, a linguagem e a língua materna (ao 

contrário da teoria da gramática gerativo-transformacional e da teoria de Piaget e Vigotski). 

Essa característica é compreensível, visto que essa teoria considera o psiquismo como uma 
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“caixa preta” (e vazia) pronta para adquirir o comportamento verbal (aos moldes de qualquer 

outro comportamento). Como não há uma preocupação sobre como o psiquismo funciona, 

também não há porque discutir mais profundamente a relação entre a linguagem (como um 

processo) e a língua materna (como parte desse processo). Tudo se resume a modelação de 

comportamentos verbais observáveis.  

 

Porém, apesar do disposto acima, julgamos indispensável fazer a análise da relação 

entre psiquismo, linguagem e língua materna. No capítulo anterior, já expomos o nosso 

entendimento de como o psiquismo pode ser trabalhado para estabelecer as estruturas que 

auxiliam o sujeito na aprendizagem de uma língua estrangeira. Colocamos que o primeiro 

passo nesse sentido seria identificar quais estruturas psíquicas deveriam ser estabelecidas para 

dar forma à linguagem do sujeito. Queremos enfatizar que esse objetivo (estabelecer 

estruturas psíquicas) não anula nem oferece elementos para descaracterizar os conceitos 

principais da teoria behaviorista, embora seja evidente uma discordância quanto ao tratamento 

dado ao psiquismo, pois, o que propomos é uma atuação “deliberada” sobre a formação das 

estruturas lingüísticas (algo não pretendido pela teoria behaviorista). Uma argumentação que 

poderia afastar nosso posicionamento, em relação ao que defende a teoria behaviorista, é que, 

uma vez decidido atuar diretamente sobre a formação das estruturas psíquicas, estaríamos 

descaracterizando uma abordagem behaviorista, visto que essa teoria defende a “não 

necessidade” desse tipo de intervenção deliberada sobre as estruturas do psiquismo, pois, o 

que é trabalhado é o comportamento observável. É justamente nesse ponto que entra em ação 

a língua materna. O comportamento observável é um comportamento de natureza verbal, no 

caso, a língua materna. A única maneira, que percebemos, para atuar, de forma a estabelecer 

as estruturas lingüísticas necessárias para o ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, 

é através do principal meio de informação disponível sobre o psiquismo do sujeito, ou seja, 

seu comportamento verbal (mais especificamente, sua língua materna externalizada). 

Estabelecer um comportamento verbal, deliberadamente, ou não, é atuar sobre o psiquismo do 

sujeito. Outra e fundamental diferença, que nos afasta definitivamente do proposto pela teoria 

behaviorista, é que essa teoria não considera aspectos cognitivos (deliberações conscientes 

executadas pelo psiquismo). Ela sustenta que o comportamento verbal é resultado de uma 

resposta condicionada. Nós consideramos que esse comportamento verbal é resultado da 

atuação de estruturas lingüísticas (que podem ter sido estabelecidas por meio de técnicas de 

condicionamento) com grande conteúdo cognitivo, pois consideramos que a intencionalidade 

do sujeito em transmitir a mensagem requer deliberações que fatalmente envolvem aspectos 
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cognitivos, que, por sua vez, se valem da língua materna para tomarem forma na consciência 

do indivíduo. 

 

Quando mencionamos acima a necessidade de se estabelecer estruturas lingüísticas 

para o ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira, estávamos nos referindo a formação 

de estruturas profundas (conceito da teoria da gramática gerativo-transformacional). Quando 

abordamos esse tema no capítulo anterior, o fizemos tendo como foco a discussão da atuação 

sobre o psiquismo. Retomaremos essa discussão, visando identificar em que condições a 

língua materna se insere nesse contexto. 

 

Convém mencionar que, embora estejamos usando a terminologia típica da teoria 

desenvolvida por Chomsky, nosso objetivo nessa discussão é identificar a que se presta a 

língua materna no estabelecimento das estruturas lingüísticas e de que forma o esquema 

estímulo-resposta pode ser aplicado nessa tarefa31. Sabemos que há certa relutância no mundo 

acadêmico em relação a esse tipo de mistura (conceitos típicos de uma teoria usados na 

discussão de outra teoria). Entretanto, o condicionamento é um fenômeno, como já 

argumentamos anteriormente, que já existia antes da teoria behaviorista incluí-lo no seu corpo 

teórico. Utilizamos essa terminologia porque é assim que esse fenômeno é conhecido. Não 

haveria sentido em criar outro nome para esse fenômeno somente para evitar se referir a esse 

conceito da teoria behaviorista. 

 

Para discutir o papel da língua materna na formação de estruturas para o ensino e 

aprendizagem de uma língua estrangeira, vamos resumir as características principais dos 

conceitos da teoria da gramática gerativo-transformacional: estrutura profunda, estrutura 

superficial, regras transformacionais, competência, desempenham e gramática. Vamos 

apresentar dois conceitos que não tratamos ainda nesse trabalho: competência e desempenho. 

 

O conceito de desempenho está estreitamente ligado ao conceito de competência. A 

competência, segundo Chomsky, é o conhecimento pessoal e ilimitado que cada indivíduo 

tem de sua linguagem. "É uma abstração, a soma de todas as estruturas elementares e das 

                                                 
 
 
31 Mencionamos as implicações que surgem ao se misturar conceitos de teorias diferentes. Cf. p. 58 
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regras de combinatória que ele tem acumuladas e pode mobilizar se tiver necessidade32. 

Chomsky afirma que a criança adquire a gramática a partir de dados limitados que lhe são 

apresentados. Esta gramática é um sistema que especifica as propriedades fonéticas, sintáticas 

e semânticas de uma frase. A linguagem que a criança conhece é determinada pela gramática 

que adquiriu. Essa gramática representa a competência do sujeito para linguagem. Na 

aquisição da linguagem, o sujeito desenvolve o "sistema de desempenho" para colocar em 

prática essa competência (por meio de estratégias de produção e de recepção).  

 

Podemos resumir os principais conceitos da teoria da gramática gerativo-

transformacional da seguinte forma: existem dois tipos de regras sintáticas para gerar 

sentenças. (1) As regras de reformulação de sentenças (que também são chamadas de 

regras de estrutura de frases) cuja função é produzir uma seqüência de palavras que 

representam uma sentença básica e simples (chamadas de alinhamentos nucleares). Em outras 

palavras, se trata do estabelecimento das regras gramaticais subjacentes; (2) As regras 

transformacionais que trabalham sobre esses alinhamentos nucleares para produzir a forma 

final da sentença. Os conceitos estrutura profunda e estrutura superficial surgem como uma 

explicação às distorções produzidas pela dificuldade de conciliar as estruturas superficiais e o 

significado das sentenças que elas apresentam. Algumas sentenças possuem estruturas 

superficiais muito diferentes, mas possuem as mesmas relações de significados subjacentes. 

Outras sentenças possuem estruturas superficiais semelhantes e diferentes relações 

subjacentes. E também, há uma situação mais extrema onde a mesma sentença tem dois 

significados subjacentes diferentes33. Essas dificuldades sugerem a necessidade de haver uma 

estrutura (a estrutura profunda) que resolva tais problemas de conciliação. Isso nos permite 

ressaltar a principal função da estrutura profunda (a de ser o input para o conhecimento do 

significado, visto que ela contém as relações gramaticais subjacentes usadas para chegar à 

compreensão da sentença) e a estrutura superficial que contém as informações sobre a ordem 

final das palavras de uma sentença. Ela se torna então o input para um componente fonológico 

responsável pela produção dos sons das palavras. Observamos, então, a necessidade de se 

identificar o processo através do qual se transita entre as estruturas profunda e superficial 

(como sair de uma estrutura e chegar à outra).  

 

                                                 
32 Paul AIMARD, A Linguagem da criança.  trad.[de] Francisco Vidal. - Porto Alegre: Artes Médicas, 1986, pp. 16-17 
33 Veja os exemplos em GREENE ,op. cit., p.121 
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Podemos, agora, retomar a discussão sobre o contexto no qual a língua materna está 

inserida na preparação do psiquismo para o ensino e aprendizagem de uma linda estrangeira. 

A análise vai ser conduzida sob a luz da teoria da gramática gerativo-transformacional e de 

algumas teorias desenvolvidas para a compreensão do desenvolvimento da linguagem em 

sujeitos bilíngües. O primeiro conceito da teoria da gramática gerativo-transformacional que 

nos remete imediatamente à língua materna é o das regras de reformulação da sentença. Essas 

regras são constituídas de grupos de palavras que juntas formam núcleos, a partir dos quais as 

sentenças podem ser formadas. Associando essa idéia à relação existente entre "pensamento e 

linguagem" nos permite identificar o importante papel executado pela língua materna na 

estruturação do psiquismo para fala em geral, e, também, para a língua estrangeira.  
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A LÍNGUA MATERNA E A TEORIA DA GRAMÁTICA GERATIVO-

TRANSFORMACIONAL 

 

Vamos retomar alguns pontos sobre a relação existente entre os conceitos de 

“pensamento e linguagem”. Sobre esse tema, Cazacu34 cita que, no momento presente da 

comunicação, os sujeitos implicados nesse ato fazem a escolha de um código (do sistema de 

signos) que permita elaborar, a cada momento, seqüências novas de palavras. A escolha é 

feita dentro do sistema da língua do sujeito. A língua se torna um fato concreto e adquiri todas 

as características relativas às diversas circunstâncias nas quais ela é empregada. Portanto, para 

se "realizar a linguagem, deve-se ter aprendido uma língua - ao menos - que dê a 

possibilidade de codificar de forma inteligente os conteúdos psíquicos, a fim de poder 

transmiti-los" 35.  

 

A autora também cita que "o pensamento claro acarreta facilmente uma expressão 

adequada. Mas para pensar claramente, para precisar as articulações do pensamento, tem-se 

necessidade, justamente, da linguagem"36 (visto que a linguagem é constituída de um 

conjunto complexo de processos que torna possível a aquisição e o emprego concreto de uma 

determinada língua). "A prática da linguagem ajuda a organizar o pensamento, sem o qual, 

aliás, não poderia existir: A linguagem põe ordem no pensamento, por seu turno, torna 

possível a organização necessária a linguagem".37  

 

A análise de Vigotski sobre a relação existente entre a palavra e o pensamento reforça 

ainda mais essa idéia. Ele argumenta que a forma mais adequada de se analisar o pensamento 

verbal é fazê-lo através da "análise em unidade, cada uma das quais retendo, de forma 

simples, todas as propriedades do todo”38. Vigotski encontrou essa a unidade do pensamento 

verbal no significado, inclusive citando que: 

 

 

 

 

                                                 
34 Cazacu, op. cit., p. 55 
35 Cazacu, op. cit., p. 54 
36 Cazacu, op. cit., p. 55 
37 ibid. 
38 Vigotski, Pensamento e Linguagem, São Paulo, Martins Fontes, 1993, p. 104 
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o significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do pensamento e da 

linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno da fala ou de um fenômeno do pensamento. 

Uma palavra sem significado é um som vazio, o significado, portanto, é um critério da palavra, seu 

componente indispensável (Vigotski,1993:104). 

 

Esses elementos nos permitem aprofundar a análise da importância da relação entre as 

regras de reformulação das sentenças e a língua materna. Essas regras são constituídas de 

unidades de palavras que, obedecendo a uma organização sintática, formam modelos de 

sentenças que servirão de base para elaboração de novas sentenças. Essas palavras são 

códigos que pertencem a uma língua. Um sujeito que adquire tais estruturas o faz através dos 

códigos (palavras, entre outras estruturas) típicos de sua língua materna. Pode-se dizer que 

essa estrutura de regras é formada na língua materna do sujeito. Não estamos nos referindo 

aqui apenas ao grupo de palavras em si, mas, sobretudo, a estrutura psíquica que é formada 

tendo como base essas palavras na língua materna do sujeito. A apresentação acima sobre a 

relação entre "pensamento e linguagem" fornece elementos favoráveis a essa argumentação. 

Vigotski cita que o significado da palavra é um fenômeno do pensamento e que esse 

pensamento ganha corpo através da palavra. O significado é percebido, ou se torna em algo 

consciente por parte do indivíduo, a partir de vários fatores como as "pistas sintáticas, as 

possibilidades semânticas, as expectativas da vida real e outras pistas não-verbais”.39 Esses 

fatores, com a exceção do último, têm algo em comum: a "palavra". As pistas sintáticas e as 

possibilidades semânticas são proporcionadas pela expectativa que algumas palavras geram 

quando combinadas com outras palavras, constituindo os marcadores semânticos40. Greene 

apresenta uma série de experimentos que são analisados, visando testar os conceitos básicos 

da teoria da gramática gerativo-transformacional41. As expectativas da vida real se referem ao 

conhecimento que o sujeito possui da realidade que o cerca e o conduz a escolher 

determinadas palavras em função de um conhecimento que se revela através de signos 

(palavras). 

  

 Todos esses argumentos mostram o quanto o pensamento está intrinsecamente 

relacionado à palavra. É a palavra que "dá vida" à língua (materna) do sujeito e, 

conseqüentemente, se transforma numa ferramenta para o funcionamento da estrutura 

psíquica que é colocada em ação no processo de comunicação. O indivíduo, para se referir a 

                                                 
39 Veja GREENE, op. cit., pp. 161-162. 
40 Veja GREENE, op. cit.,123-124. 
41 Veja os detalhes sobre os experimentos em GREENE, op. cit.,131-154. 



58 
 

um objeto ou a um fenômeno qualquer, toma consciência desse fenômeno por meio do código 

usado em sua língua. Sua percepção de mundo se processa por meio de uma estrutura psíquica 

que utiliza a linguagem para tomar consciência dessa percepção. Todo esse processo acontece 

no ambiente da língua materna. A estrutura psíquica usada no processo da comunicação é 

formada a partir do código da língua materna do sujeito. O conceito de "competência", 

conforme apresentado pela teoria da gramática gerativo-transformacional, fornece outra 

indicação sobre o papel realizado pela língua materna no processo da comunicação. A 

competência, segundo Chomisky, é o conhecimento que o indivíduo tem de sua linguagem. 

Ela é representada pela gramática adquirida pelo sujeito. Por sua vez, essa gramática é um 

sistema que especifica as propriedades fonéticas, sintáticas ou semânticas de uma frase (essa 

frase pode perfeitamente representar o pensamento do sujeito). A competência é adquirida a 

partir de dados limitados que são apresentados ao sujeito. Isto significa que ela é adquirida a 

partir da relação com o outro. Essa relação, em geral, se desenvolve na língua utilizada pela 

comunidade que o sujeito e o outro vivem, ou seja, na língua materna do sujeito. O 

"desempenho" do sujeito (a forma pela qual ele coloca em prática a competência, utilizando 

estratégias de produção e percepção) revela a estrutura psíquica desenvolvida no sujeito para 

ter condições de se comunicar. Concluímos, portanto, que a língua materna, em última 

instância, é o veículo que conduz o sujeito a sua competência lingüística. Ela estrutura o 

psiquismo do sujeito para mobilizar os elementos necessários à comunicação. 

 

 Outros dois conceitos da teoria da gramática gerativo-transformacional, que têm uma 

grande relação com a língua materna, são os conceitos de estrutura profunda e estrutura 

superficial. O próprio desenvolvimento da estrutura profunda demonstra esse fato. Ela se 

desenvolvendo a medida que o sujeito extrai estruturas gramaticais colhidas em sentenças 

(que são, na realidade, estruturas superficiais) que chegam a esse sujeito. As estruturas 

gramaticais (os alinhamentos nucleares) são constituídas a partir da relação entre signos que 

pertencem à língua materna do sujeito. Como essas estruturas se estabelecem são motivos de 

controvérsias entre Chomisky e outros teóricos. A discussão dessas controvérsias vai ajudar a 

apontar mais algumas características da atuação da língua materna dentro desse processo. 

 

 Chomsky sustenta que as estruturas profundas são formadas a partir de pistas 

superficiais retiradas da estrutura geral da sentença por meio de análises sintáticas e 

semânticas. O componente sintático contém as informações de estruturas necessárias à 

interpretação semântica. O componente semântico desempenha o papel de interpretar o 
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resultado do componente sintático. Greene, valendo-se dos resultados de vários 

experimentos42 desenvolvidos nessa área, apresenta contundentes argumentações que 

mostram algumas dificuldades em concordar com o processo de formação das estruturas 

profundas conforme apresentado por Chomsky. Abordaremos, sucintamente, apenas algumas 

dessas argumentações, visto que elas trazem importantes informações sobre a formação da 

estrutura lingüística. Greene cita uma pesquisa43 que demonstrou que as pessoas devem 

começar a processar as palavras de uma sentença a medida que elas chegam, numa seqüência 

da "esquerda para direita" sem esperar que se complete o recebimento da estrutura geral da 

sentença. O mesmo "ocorre com a produção da fala, visto ser indubitável que produzimos 

sentenças numa ordem superficial da esquerda para direita"44. Isso gera dificuldades para 

aceitar o proposto por Chomsky que, de acordo com as regras de reformulação, 

 

na medida que os ramos superiores são escritos antes dos ramos de nível inferior, não faz diferença 

alguma em que ordem as palavras são produzidas. Além disso, quaisquer palavras podem ser escolhidas 

desde que se ajustem a uma das possíveis combinações gramaticais. Mas é inerentemente implausível 

que um locutor escolha a estrutura sintática geral de uma sentença antes de selecionar as palavras que 

expressam o que ele quer dizer (GREENE,1975:153). 

 

Esses dois posicionamentos, embora discordem sobre como se processa a passagem de 

uma estrutura a outra, trazem algo em comum que é, na realidade, o ponto que interessa nessa 

pesquisa. Tanto o ponto de vista defendido por Chomsky quanto às argumentações 

apresentadas por Greene levam em consideração que os processos psíquicos, para o 

estabelecimento e funcionamento da linguagem, são realizados através de um código - a 

língua materna. Isso nos leva a considerar a necessidade de se distinguir claramente, ao 

abordar as teorias da linguagem, qual material deve, realmente, ser aproveitado na elaboração 

de um método de ensino de língua estrangeira. Questões como as levantadas por Greene, em 

sua crítica à teoria da gramática gerativo-transformacional, não são de vital importância para 

o desenvolvimento de um método de ensino de línguas. Podemos colocar o seguinte 

argumento. Greene, ao discutir a posição adotada por Chomsky (relativo à competência 

lingüística), diz que ele 

 

                                                 
42 Veja a apresentação e discussão desses experimentos em GREENE, op. cit., pp. 123-154. 
43 GREENE, op. cit., pp. 152-154 
44 GREENE, op. cit., p. 152 
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tende a flutuar entre duas definições de competência. A definição mais fraca e mais neutra diz que a 

gramática-tranformacional fornece a melhor análise de uma linguagem. Embora isto possa ser 

empiricamente testado, segundo seja capaz de explicar ou não os dados lingüísticos e as instruções dos 

locutores, carece de provas acerca de como os usuários da linguagem realmente se comportam para 

processá-la. A definição mais forte é que a gramática-tranformacional ... faz parte do equipamento 

mental existente no interior de nossas cabeças e que usamos para produzir e entender a linguagem. Essa 

afirmação mais veemente pode ser testada por experimentos que investiguem os mecanismos reais da 

percepção e produção da fala, ... O que esses experimentos parecem mostrar é que o processamento da 

fala envolve, de fato, dois níveis de análise, os quais têm muito em comum com a estrutura profunda e a 

estrutura superficial postuladas por Chomsky. Contudo, não está esclarecido, em absoluto, que os 

mecanismos para passar de um nível ao outro adotem a forma das transformações de Chomsky 

(GREENE,1975:159) 

 

A questão se torna então identificar a relevância dessa discussão para o 

estabelecimento de um método de ensino de língua estrangeira. Sabermos que temos uma 

estrutura psíquica que trata de funções de deliberação, compreensão e seqüência básica dos 

elementos (estrutura profunda) e outra que trata da arrumação final das sentenças e fornece 

pistas sobre o significado das sentenças (estrutura superficial). A discussão sobre como se 

processa a passagem de uma estrutura a outra ganha uma maior relevância para o contexto das 

argumentações entre as teorias. Porém, se um método de ensino de língua estrangeira se 

propõe apenas aplicar o conhecimento gerado pela análise desses conceitos, onde a forma de 

passagem de um nível ao outro não interfere nos procedimentos previstos para o método, ele 

pode não se deixar limitar pela discussão do processo de passagem de uma estrutura a outra. 

Não estamos defendendo que não se deva chegar a um conceito geral para a explicação de um 

determinado fenômeno. Porém, não consideramos uma atitude correta ignorar (ou até mesmo 

"abrir mão") os benefícios que a aplicação de tais conceitos trazem (uma vez que há um 

consenso sobre suas funções) porque ainda não temos uma explicação inquestionável sobre 

como funciona o mecanismo de transição de um nível a outro (da estrutura profunda à 

estrutura superficial). Ao se permitir que o fato de haver controvérsias leve a não aplicação 

desses conceitos para fins práticos, limitando-os ao contexto da discussão teórica, estaríamos 

agindo de forma a engessar essa teoria (da mesma forma que estaria sendo feito com e 

esquema estímulo-resposta)45. Seria condenar "o todo" por causa de indefinições em "alguns 

pontos", mesmo que esses "alguns pontos" sejam muito relevantes para uma teoria geral da 

linguagem. 

                                                 
45 Veja essa discussão sobre o engessamento do conceito do esquema estímulo-resposta na pág.36.  
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A LÍNGUA MATERNA E O BILINGÜISMO 
 

Algumas discussões a respeito do bilingüismo fornecem vários elementos sobre o 

quanto a língua materna é atuante na aquisição de uma língua estrangeira. Vamos buscar 

conhecer como se manifesta essa atuação através do trabalho apresentado por Geneviève 

Vermes e Josiene Boutet46  sobre o bilingüismo47. O enfoque apresentado pelos autores foi de 

fundamento sociolingüístico. Eles indicaram aspectos sobre a relevância que a língua tem para 

a inserção do sujeito na sociedade em que se desenvolve e para manter suas raízes culturais 

quando muda para uma sociedade que utiliza uma língua diferente da sua. Analisar a língua 

materna sob esse enfoque foge do objetivo e da abordagem desse trabalho. Nossa análise trata 

a língua materna, visando seu papel no estabelecimento de estruturas psíquicas para a 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Portanto, vamos selecionar os pontos, apresentados 

na discussão desenvolvida sobre o bilingüismo, que atendam aos interesses desse trabalho. As 

análises mostram como o psiquismo opera, a partir da língua materna, na aquisição de uma 

outra língua. Vamos indicar os aspectos que evidenciam o quanto à língua materna interfere, 

em um nível psíquico, na utilização da língua estrangeira. Não iremos discutir o bilingüismo 

em si. Vamos identificar os pontos que evidenciam o modo pelo qual o psiquismo opera 

durante o processo de comunicação. Embora o psiquismo seja abordado, levando em 

consideração sua atuação para um sujeito bilíngüe, muitas das características apresentadas 

podem ser aplicadas em uma analise sobre a aquisição de uma língua estrangeira fora desse 

contexto bilíngüe. 

 

Um importante conceito utilizado por De Heredia48 é o nível lingüístico. Ao 

argumentar sobre a facilidade de crianças para adquirir uma segunda língua, ela coloca a 

necessidade de se detalhar essa superioridade em relação ao adulto. Ela cita que a vantagem 

da criança se dá apenas no nível fonético e que é "mais fácil a uma criança atingir o nível 

lingüístico de uma criança que um adulto atingir o de um adulto; trata-se de uma tarefa 

menor"49. Isso nos indica a necessidade de buscar um nível lingüístico na segunda língua que 

seja mais fácil (e, portanto, que exija uma tarefa menor por parte do sujeito que se propõe 

aprender a língua) e conduzir o sujeito a se expressar inicialmente nesse nível. Não parece 

                                                 
46 G. VERMES & J. BOUTET (Orgs.), Multilingüismo, Campinas, UNICAMP, 1989.  
47 Esse trabalho, na verdade, se trata de uma coleção de trabalhos sobre o bilingüismo desenvolvidos por vários 
autores. 
48 Christine DE HEREDIA, Pour une étude des rapports aux langues maternelles dans la migration, In Langue 
française, Larousse, nº 29, 1976 
49 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 186 
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uma tarefa muito difícil, uma vez que o adulto naturalmente ajusta seu nível lingüístico ao se 

comunicar com crianças que usam sua língua materna. 

 

Outro ponto explorado pela autora é o fato de, ao se valorizar socialmente a língua do 

meio ambiente, em detrimento da língua familiar (a língua materna da criança), a criança 

tende a utilizar a língua materna apenas "passivamente" (escuta e entende a língua, mas não a 

utiliza para se comunicar) ou chega a se recusar a falar ou compreender sua língua materna. 

Ela também cita que "é preciso, portanto, colocar que, em muitos casos, a língua materna não 

é, contrariamente ao que se podia crer, a língua dominante da criança e que esta pode mesmo 

se esquecer dela"50. Essa constatação nos revela o quanto o psiquismo é solicitado a adquirir 

novas estruturas e utilizá-las para comunicação. Esse fato reforça a necessidade de se 

identificar as estruturas necessárias para aprendizagem de uma língua estrangeira e 

desenvolver métodos de ensino que capacitem o psiquismo a colocá-las em prática. 

 

Em relação ao desenvolvimento da linguagem, sob a perspectiva das concepções de 

Chomsky, colocaram-se algumas questões sobre a diferenciação dos sistemas das línguas por 

parte da criança: a criança bilíngüe aprende a falar as duas línguas da mesma maneira e o faz 

um monolíngüe? A criança faz uso diferenciado das duas línguas? Que conseqüência tem de 

falar duas línguas? 

 

De Heredia responde a essas perguntas citando os dados fornecidos por Swain, Padilla 

e Lindhoem (citados por Hamers & Blanc) e os dados de Taeschner e de Meisel. Ela cita que, 

para Swain, não há diferença entre a aquisição simultânea das duas línguas e a de apenas uma 

língua. Os "monolíngües e bilíngües acionam as mesmas estratégias de aquisição. Ela faz a 

hipótese de uma gramática mental única para as duas línguas que funcionaria como dois 

códigos de uma mesma língua"51. Para utilizar as línguas, o sujeito deve adquirir uma 

estratégia para ter condições de diferenciar os dois códigos e distinguir as regras específicas 

de cada língua. 

 

                                                 
50 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 187 
51 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 188 
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Para Taeschner52, três etapas seriam necessárias: uma etapa de indiferenciação do 

ponto de vista sintático; uma etapa de organização que se manifesta por erros, confusões e 

defasagens entre as aquisições de estruturas equivalentes com funções diferentes; e uma 

terceira etapa em que cada língua segue um caminho independente, sem significativas 

diferenças em relação aos monolíngües. O estudo de Bautier-Castaing mostra que as 

 

dificuldades (ausência ou erro) são as mesmas para os francofones iniciantes e que há poucas 

diferenças significativas entre as crianças não francofones em função de sua língua de origem; isso 

levaria a se provar o fraco impacto da língua materna sobre a aquisição da segunda língua pelas 

crianças. (Vermes e Boutet, 1989:190) 

 

 Acreditamos que esse “fraco impacto” deve ser visto como uma indicação de que 

estruturas psíquicas são formadas para se articular uma língua e tanto os francofones quanto 

os não francofones devem desempenhar um trabalho muito parecido para adquirir uma língua. 

É razoável afirmar que os não francofones devem executar um trabalho a mais em relação aos 

francofones. Ele tem que absorver as novas estruturas, ao mesmo tempo em que tem que 

ajustá-las às estruturas advindas de sua língua materna. Os francofones não precisam executar 

esse segundo trabalho, visto que não há outro código interferindo. Eles são sujeitos apenas às 

dificuldades impostas pela língua francesa comuns aos dois grupos. 

 

De Heredia acrescenta que, em contraposição à diferenciação das línguas, temos a 

questão da mistura das línguas pela criança bilíngüe. Quanto a isso, "a maioria dos autores 

estão de acordo em reconhecer a pequena quantidade de mistura observada em crianças 

bilíngües (de 2 a 4%, no máximo, de sua produção)"53. Porém, as misturas podem permanecer 

"quando não corrigidas pelos pais ou, quando são objeto de brincadeiras familiares, mas, cedo 

ou tarde, frente às normas exteriores, a criança as abandonará"54. 

 

Nos dois casos, se observa a operação de fazer uma correspondência entre elementos 

componentes de estrutura de equivalência. No primeiro caso, a criança se apóia numa única 

língua. No outro, ela se apóia em duas línguas. No primeiro caso, sua fala é compreensível 

para um monolíngüe (visto a ausência de estruturas, estranhas a sua língua, causadas pela 

                                                 
52 T. TAESCHNER. The sun is Feminine: a study of language acquisit of bilingual children. Spring 
Verlag, 1983 
53 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 190 
54 ibid. 
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mistura). No segundo caso (da mistura), o monolíngüe não consegue compreender a fala 

porque estruturas estranhas provenientes da outra língua (vinda à tona por conta da mistura) 

impedem a compreensão. 

 

De Heredia, ao analisar a importância de se manter ou não a comunicação na língua 

materna no ambiente familiar, cita que os "vários estudos em diferentes países tendem a 

mostrar que quanto mais a língua materna for valorizada e conservada 'pura' em casa, mais se 

aceita a língua do país receptor e mais se consegue sucesso na escola"55. Porém, continua a 

autora, a flutuação das normas de referência, "particularmente a utilização de um francês 

aproximado e de uma língua materna desordenada pelos pais, criaria, nas crianças, frente a 

modelos instáveis ou mesmo contraditórios, graves confusões"56. Entretanto, a criança 

aprende, muito cedo (antes dos três anos) a distinguir as situações e com quem deve falar uma 

ou outra língua. 

 

Outra questão importante para esse trabalho diz respeito à consciência que uma 

criança, que emprega habitualmente duas línguas, tem da diferença entre os dois sistemas. De 

Heredia defende que a criança faz uma distinção indireta. Isso significa que a criança não tem, 

inicialmente, a consciência de que o indivíduo fale uma determinada língua e que ele deva 

falar essa mesma língua. "Para a criança, essa língua é mais um dos numerosos elementos que 

diferencia uma pessoa de outra, uma situação de outra".57 Alguns estudos feitos sobre a 

adaptação de filhos de imigrantes de origem argelina na França trouxeram alguns dados sobre 

a reação do psiquismo à aquisição de uma língua estrangeira. Os filhos de imigrantes, nesse 

estudo, não utilizaram nem o francês nem sua língua materna. Isso tornava difícil sua 

integração na França e, por outro lado, seu retorno a sua pátria. Em relação a sua língua de 

origem, o processo de distanciamento ou de degradação (um desconhecimento ou um mau 

conhecimento de sua língua de origem) é muito grande para crianças provenientes do noroeste 

africano. "Em muitos casos, porém, a língua de origem dos pais é, senão perdida, ao menos 

mal dominada pelas crianças"58. Isso se dá, em parte, devido à penetração da língua francesa 

em tais famílias e acaba por concorrer com a língua de origem, e, devido à instabilidade dos 

modelos, e devido à falta de "reforço das normas reguladas pela comunidade que favorece a 

                                                 
55 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 191 
56 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 191 
57 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 192 
58 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 195 



65 
 

aparição de normas marginais próprias de certas comunidades imigradas",59 ou seja, a falta de 

contato com sua língua de origem e a influência da língua francesa os conduz ao 

estabelecimento de um padrão para a língua diferente do usado em seu país de origem. Essa 

constatação nos mostra a grande influência que os processos psíquicos exercem, pois mostra 

que o sujeito, muito facilmente, muda sua estrutura lingüística para se adequar a uma nova 

língua. Esse comportamento peculiar do psiquismo abre um vasto campo a ser explorado na 

elaboração de métodos de ensino de línguas. 

 

Citando Deulofeu60, a autora argumenta que não existe uma diferença significativa 

entre a língua dos filhos dos imigrantes e a dos meninos franceses de estirpe que freqüentam a 

mesma classe. Ela ainda complementa que "para Leblanc & Sefta61, ao contrário, a maior 

parte dos exemplos citados por Deulofeu é perfeita e claramente analisável em termos de 

transposição da língua materna".62 Dessa forma, a influência de outra língua (no caso, o árabe 

dialetal) sobre o francês não deve ser ignorada. As normas erradas em francês podem ser 

explicadas, segundo os autores, pelas transformações do árabe falado para o francês. 

 

Ao aprofundar a discussão sobre a interferência da língua materna sobre a língua 

estrangeira estudada, a autora cita as análises fornecidas pela fonologia onde os fenômenos de 

pronúncias, a manutenção da entonação e da curva melódica da língua materna, produzem o 

sotaque estrangeiro. No nível lexical, o sujeito pode usar uma palavra ou um grupo de 

palavras da língua materna na outra língua. 

 

Devido ao fato de as interferências dos sistemas da língua materna e da língua 

estrangeira acarretarem dificuldades, por parte dos alunos, pensou-se que o aprendiz de uma 

língua estrangeira não conseguisse se desvencilhar dos hábitos contraídos em sua língua 

materna. Desta forma, a língua materna é vista como um obstáculo à aprendizagem de uma 

segunda língua. De Heredia acrescenta que se acredita que "a solução é, portanto, silenciá-la, 

esquecê-la (momentaneamente) ou, ao menos, desativá-la".63 Isso levou a elaboração de 

métodos audiovisuais que visavam "a relação direta entre estímulo visual e contextual 

                                                 
59 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 195 
60 Deulofeu, J. Y a-t-il un dialect propre aux enfant de migrants? In champs educatifs (Acquisition 
d’une langue étrangère), nº 1, Université de Paris VIII-Vincennes à StDenis, 1980. 
61 Lefranc, Y & Sefta, C. Les immigrés de la “deuxième génération” quelle(s) langues? quelle(s) 
cultures?. In Langage et Société, Maisan de Sciences de l’Homme, nº 22, 1982. 
62 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 196. 
63 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 201 
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proposto pela imagem e a língua a ser aprendida. O objetivo é evitar a passagem pela língua 

materna e de inibir qualquer tentativa de traduzir palavra por palavra".64 Para este fim, 

utilizam-se automatismos que se contrapõem aos "hábitos" existentes na língua materna. Eles 

também são usados para permitir a aprendizagem da gramática implícita da nova língua.  

 

Consideramos que essas propostas apresentam dois aspectos difíceis de colocar em 

prática. Os dois casos dizem respeito a dificuldade que o aprendiz, sobretudo o iniciante, teria 

de se livrar de sua língua materna. Associar uma figura a um objeto, não implicar dizer que o 

sujeito, necessariamente, consegue evitar que surja em sua mente o código (de sua língua 

materna) que dá nome ao conteúdo da figura ao se estabelecer contato visual com ela. Outra 

dificuldade é estabelecer uma forma para o sujeito apreender a gramática da língua estrangeira 

sem fazer referência a sua própria língua, tanto para perceber que entendeu um conteúdo 

qualquer quanto para comparar as estruturas das duas línguas. 

 

De Heredia também cita que atualmente observa-se uma tendência de sair da 

aprendizagem focada em situações artificiais para uma aprendizagem em situação informal 

(dita "natural"). Busca-se então a aprendizagem da língua estrangeira no exterior. "Conta-se 

com o fato de que, apartados de sua língua materna e obrigados a se arranjar sozinhos eles 

irão desenvolver seus próprios meios para compreender e se fazer compreender".65 

Entendemos que aceitar essa proposta significa aceitar que o psiquismo é capaz de 

desenvolver estratégias que, na maioria das vezes, são eficientes para levar ao domínio da 

língua estrangeira. Isto posto, pode-se aceitar que um método de ensino de língua estrangeira 

possa, também, estabelecer tais estratégias e atingir o objetivo de levar o indivíduo a dominar 

a outra língua, talvez com o mesmo grau de sucesso; uma vez que o psiquismo é capaz de se 

adaptar e utilizar tais estratégias. Acreditamos que a principal dificuldade, nesse contexto, é 

contornar aspectos de ordem psicológica, pelo fato de o aprendiz não sofrer, em seu país, 

pressões sociais tão fortes (necessidade de adaptação e sobrevivência).  

 

Deve-se levar em conta também que uma estratégia pode ser boa para alguns e 

insuficientes para outros. Achamos muito difícil para um método de ensino estabelecer uma 

variedade tal de estratégias que venham a atender as necessidades de todos os aprendizes. Um 

                                                 
64 ibid. 
65 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 203 
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método deve oferecer uma estratégia básica (com objetivos ligados a orientação e organização 

do pensamento do sujeito) que permita que o aprendiz organize seu pensamento e, a partir 

dessa estratégia básica, encontre a melhor forma de dominar a língua estrangeira. Os dados 

mostrados acima apontam para o fato de que o aprendiz sempre colocar seu psiquismo a 

serviço da tarefa de adquirir a outra língua. Um método de ensino não deve perder isso de 

vista, pois, para cada estratégia que propuser, o psiquismo do aprendiz irá adaptar essa 

estratégia a sua forma específica de apreender as coisas. Deve-se, também, sempre considerar 

que o aprendiz vai assimilar a estratégia a partir de sua língua materna. Portanto, tal estratégia 

deve partir de estruturas típicas da língua materna do aprendiz. Daí o nosso interesse em 

buscar, nesse trabalho de pesquisa, a influência da língua materna na aquisição de uma língua 

estrangeira. 

 

Alguns teóricos que estudam a aquisição de uma língua estrangeira acreditam que o 

estudo das produções e da evolução de adultos que aprendem a língua estrangeira no exterior 

"poderá melhor descobrir os processos psiquicolingüísticos de aquisição que não terão sido 

desviados ou mediados (ainda que o menos possível) por um ensino ou por um discurso 

lingüístico e escolar".66 Isto coloca o próprio aprendiz como o centro das pesquisas sobre a 

aquisição de língua estrangeira. Consideramos que pesquisas dessa natureza devem objetivar 

a elaboração de métodos que propiciem - àqueles que não têm meios – para ir ao exterior e 

aprender uma língua estrangeira, uma forma de fazê-lo em seu país de origem. Até mesmo o 

sujeito que possa aprender uma língua estrangeira no exterior pode apresentar um melhor 

rendimento se já possuir algum domínio da língua que pretende aprender. 

 

Outro dado importante para nosso trabalho é que, devido ao aumento da imigração, 

multiplicaram-se as classes que juntam alunos de diferentes línguas maternas. Observou-se 

que "há dificuldades em francês comuns a todos os alunos e que não se pode atribuí-las ao 

sistema de sua primeira língua. Observa-se também que os enunciados de todos os iniciantes 

apresentam semelhanças espantosas".67 Também ocorre que estudantes de mesma língua 

materna 

 

 

                                                 
66 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 203 
67 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 203 
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não fazem sempre, em condições naturais de aprendizagem, os mesmos erros e, sobretudo, eles não 

apresentam o mesmo tipo de comportamento lingüístico. A liberdade de que dispõe (em relação ao 

quadro escolar coercitivo) leva-os a utilizar estratégias de aprendizagem personalizadas e a adotar 

condutas lingüísticas individualizadas (VERMES & BOUTET, 1989:203). 

  

 Isto reforça a nossa idéia de que o aprendiz de uma língua estrangeira utiliza, com 

bastante intensidade, sua língua materna para assimilar as estruturas existentes na língua 

estudada. A língua materna é usada para estabelecer, a partir de suas próprias estruturas, 

outras estruturas que o auxiliarão na aquisição da língua estrangeira. Portanto, deve-se 

identificar as estruturas gerais da língua estrangeira estudada e indicar como o aprendiz, a 

partir das estruturas que possui em sua língua materna, pode desenvolver estratégias para a 

articulação da língua estrangeira. O fato de haver indivíduos que compartilham uma mesma 

língua materna e que desenvolvem condutas lingüísticas diferentes (individualizadas) mostra 

o quanto o psiquismo busca, a partir das estruturas existentes, desenvolver estratégias para 

aquisição da língua estrangeira. Essas estratégias são muito influenciadas pela capacidade do 

sujeito em sintetizar as informações recebidas no processo de aprendizagem. Como essa 

capacidade varia de um indivíduo para outro, as "condutas lingüísticas individualizadas" 

surgem e, muitas vezes, determinam o grau de sucesso do indivíduo em aprender a língua 

estrangeira.  

 

Outro conceito que mostra a relação da língua materna com a língua estrangeira é a 

interlíngua. Ela é um sistema que o aprendiz imigrante constrói para se exprimir em uma 

língua diferente da sua língua materna. Esse sistema deve ser considerado autônomo e não 

como uma função das diferenças e desvios da estrutura da língua estrangeira. A interlíngua, 

"que é o produto de necessidades individuais, de experiências pessoais e de estratégias do 

aprendiz é muito individualizada para explicar que, a partir de uma língua materna comum, 

pessoas diferentes construam sistemas diferenciados".68 As interlínguas e a discussão sobre a 

elaboração de estratégias para adquirir a língua estrangeira, por parte do aprendiz, mostra o 

quanto é inadequado utilizar técnicas de condicionamento (com os patern drills usados no 

método áudio-oral), quando esta técnica objetiva eliminar à língua materna. Pois, assim 

fazendo, se está tentando eliminar a possibilidade de o próprio aprendiz produzir meios de 

assimilar a língua estrangeira. Porém, consideramos o condicionamento muito útil para 

                                                 
68 DE HEREDIA, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 204 
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estabelecer elementos que facilitem a construção de estratégias básicas necessárias ao 

desenvolvimento da aprendizagem do sujeito.  

  

De Heredia também se refere ao termo transferência. Trata-se de uma operação 

lingüística, construída pelo aprendiz constrói, para estabelecer hipóteses ou regras de 

equivalência ou correspondência entre duas línguas. Isso também ocorre na aquisição da 

linguagem pela criança, ou seja, se constitui uma prática do psiquismo para a aquisição de 

uma língua (até mesmo da língua materna). Esse conceito oferece suporte a nossa 

argumentação sobre a necessidade de se estabelecer um modelo básico de estrutura na língua 

estrangeira69 (mesmo que seja uma estrutura artificial e temporária) para auxiliar no 

ensino/aprendizagem da língua estrangeira a partir de estruturas da língua materna. 

 

De Heredia também discute o conceito chamado Pidginização. Ele surge a partir da 

constatação de semelhanças existentes entre as interlínguas, a linguagem infantil (entre um 

ano meio e quatro anos) e os pidgins. Os pidgins são sistemas lingüísticos simplificados que 

nasceram da comunicação entre navegadores e os comerciantes nos grandes portos e entre os 

escravos e seus senhores. As semelhanças aparecem em nível dos processos cognitivo-

lingüísticos. Isso trouxe muito interesse aos estudos comparativos entre aquisição da 

linguagem pela criança e a aquisição de uma segunda língua pelo adulto. Essas semelhanças 

nos trazem indicações de que se considera que os processos cognitivos colocados em prática 

na aquisição da linguagem podem ser usados de forma muito semelhante na aquisição de uma 

língua estrangeira.70 As semelhanças se apresentam sob forma de simplificações como: 

eliminação de alguns elementos como o artigo, o verbo auxiliar, a redução de variantes 

morfológicas (fixação de forma invariante terminada em "é" - em construções francesas do 

tipo: nous préparé poisson)71. As semelhanças entre as interlínguas, a linguagem infantil e os 

pidgins indicam que uma língua é muito consistente em sua estrutura e em seu 

desenvolvimento até um domínio completo. Para a elaboração de um método de ensino, essa 

característica é bastante positiva. Da mesma forma que os pidgins são construídos e 

conseguem habilitar os indivíduos para comunicação, pensamos que se pode elaborar uma 

estrutura (autônoma em relação às duas línguas) que desempenhe a mesma função. Essa 

                                                 
69 Apresentamos um exemplo do que se poderia constituir esse modelo básico na pág. 45. 
70 Esse fato aumenta muito a importância e o papel desempenhado pela língua materna. Não se pode deixar de 
levar em conta que, ao adquirir outra língua, o sujeito o faz, pondo em prática a estrutura psíquica que possui 
que, por sua vez, é completamente baseada em sua língua materna. 
71 Veja mais exemplos em VERMES & BOUTET, op. cit.,  pp. 207-208. 
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estrutura seria constituída de um modelo imposto ao aprendiz que o conduzisse à 

comunicação, mesmo que de forma deficiente (assim como os pidgins, interlínguas e 

linguagem infantil). O benefício dessa estrutura autônoma estaria em minimizar a influencia 

das estruturas da língua materna, pois o sujeito não estaria usando nem sua língua nem a 

língua estrangeira. Deve-se ter cuidado de se estabelecer uma estrutura que propicie ao 

aprendiz, sem necessitar de grande esforço, chegar as estruturas típicas da língua estrangeira. 

A estrutura autônoma que mencionamos seria uma plataforma para o afastamento da língua 

materna e para a aproximação das estruturas da língua estrangeira72. 

 

Outra observação colocada pela autora se contrapõe a essa idéia de interferência de 

uma língua sobre a outra, mas oferece argumentos favoráveis a nossa proposta (apresentada 

no parágrafo anterior) de se estabelecer estruturas autônomas para o ensino de línguas. Ela 

coloca que se podem aplicar os resultados do estudo sobre da pidginização à 

 

construção das interlínguas dos migrantes: o aprendiz mobilizaria, para adquirir a segunda 

língua, uma atitude geral, inata, e criaria no nível da gramática (sem referência a sua primeira língua 

enquanto modelo constituído) o sistema autônomo, e estruturalmente idêntico aos crioulos (Vermes e 

Boutet, 1989:209). 

 

Isso significa que a segunda língua seria adquirida a partir da operação da 

"competência lingüística" do sujeito. A mesma competência utilizada na aquisição da 

linguagem (conforme proposto por Chomsky). Dessa forma, a segunda língua seria, para o 

psiquismo, uma continuação (ou um segundo estágio) da aquisição da primeira língua. Seria 

algo como considerar que "Je suis arrivé..." pudesse ser entendido como uma forma de 

"sinônimo" da expressão em português "eu cheguei...". A interferência da língua materna seria 

restrita (ou semelhante) às interferências que algumas estruturas, já adquiridas na língua 

materna, impõem às novas estruturas aprendidas na própria língua materna. Isso implica em 

dizer que se adquire a segunda língua da mesma forma que a primeira. Embora a pesquisa 

acima tenha se referido ao bilingüismo, onde a segunda língua é adquirida em um ambiente 

onde ela é dominante, mantém-se a questão da habilidade do psiquismo em absorver uma 

segunda língua como um "complemento" da língua materna (usando a mesma competência 

lingüística).  

 
                                                 
72 O modelo apresentado na pág. 45 é um exemplo de uma estrutura que poderia desempenhar esse papel. 
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Encontramos alguns aspectos difíceis de coordenar nessa proposta, ao trazê-la para 

situação onde se aprende a segunda língua em um ambiente onde a primeira língua é 

dominante. Como nem sempre as estruturas de uma língua são adequadas à segunda língua 

(como é o caso da língua inglesa em relação à língua portuguesa), é muito difícil evitar que 

estruturas típicas da língua materna surjam em primeiro lugar na mente do aprendiz. Ele 

fatalmente terá grandes dificuldades de chegar à mesma sentença na língua estrangeira sem 

diferenciar as estruturas e, também, executar um trabalho de movimentação de uma estrutura 

a outra. Seria muito difícil o aprendiz partir da sentença em português "eu pude fazer isso" e 

chegar à sentença equivalente em inglês "I was able to make it" sem ter conhecimento (e 

domínio) das diferenças entre essas duas estruturas e sem saber que, num plano mais profundo 

(semântico), as sentenças expressão a mesma coisa embora suas estruturas sejam diferentes. 

Para construir tal estrutura espontaneamente, e de forma inédita, ele tem que, 

necessariamente, conhecer a estrutura na língua inglesa e estar preparado para usá-la. 

  

 Ao abordar o psiquismo, Faycal Najad argumenta que uma das principais 

características do sujeito bilíngüe (e do sistema cognitivo humano) é registrar e "utilizar dois 

conjuntos estruturados de mesma natureza (ou com informações de mesma natureza), mas 

com formas diferentes". Para melhor entender esse processo, foram desenvolvidas pesquisas73 

abordando principalmente aspectos da memória do bilíngüe. Altenberg e Cairns74 procuraram 

responder a questão de saber se sujeitos bilíngües possuem um único sistema de tratamento da 

linguagem, ou então dois sistemas, um para cada língua. Nesse último caso, seria também 

necessário saber se um sistema é desativado enquanto o outro atua ou os dois atuam ao 

mesmo tempo? Através de uma pesquisa experimental de tomada de decisão, ele concluiu que 

"existe ao menos um nível comportamental no qual se pode afirmar que os dois sistemas (de 

tratamento da mensagem) são independentes".75 Desses estudos, Najad concluir que eles 

"resultam índices de que é pertinente a distinção entre representações de significantes e 

representações de significados".76 F. Grosjean77, por outro lado, defende a existência de um 

controlador que atuaria nas atividades de percepção e de compreensão da linguagem. Ele 

                                                 
73 Veja as pesquisas sobre esse assunto em VERMES E BOUTET, op. cit.,  pp. 227-241 
74 Altenberg, E. & Cairns, H. The effects of phonotactic constraints on lexical processing in 
bilingual and monolingual subjects. In Journal of verbal Learning and Verbal Behavior, 1983, 22, pp. 
174-88. 
75 F. NAJAD, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 228 
76 F. NAJAD, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 229 
77 F. GROSJEAN. Life with two languages: an introduction to bilinguism. Harvard University Press, 
1982. 



72 
 

coloca que "a competência do sujeito bilíngüe não é redutível à justaposição de duas 

competências monolíngües".78 

 

 Estudos também foram realizados, buscando identificar como se processa a relação 

significado/significante na mente do sujeito bilíngüe. Concluiu-se que é pertinente a análise 

em que se distingue numa unidade lexical (uma palavra), o significante do significado da 

seguinte forma: 

 

O significante corresponderia a aspectos fônicos (e gráficos) da unidade do discurso, para os quais 

haveria uma representação na memória (eventualmente sob a forma de esquemas estruturados); assim, 

não é necessário analisar palavras exaustivamente conhecidas para reconhecê-las (ou utilizá-las); o 

significado corresponderia às entidades psíquicas a partir das quais se produz a significação - que será 

codificada nos significantes ou decodificada a partir deles (VERMES & BOUTET, 1989:231) 

 

Essa questão gerou dois modelos de memória semântica. No primeiro, duas formas de 

superfície diferentes (duas palavras equivalentes em duas línguas) chegam a uma única 

representação em memória semântica. O outro modelo indica que haveria dois sistemas 

diferentes de codificação simbólica onde, duas formas diferentes de superfície gerariam 

significações diferentes. Najad, após reagrupar vários estudos, concluiu que a maioria dos 

dados empíricos aponta para a interdependência dos sistemas. "O conjunto de significados 

correspondentes as duas línguas do bilíngüe constituem um sistema unificado".79 

Consideramos essa proposta demasiadamente interessante para o ensino de língua estrangeira. 

Principalmente, quando se trabalha a aprendizagem dos tempos verbais na língua estrangeira. 

Se um sujeito relaciona um único significado a vários significantes, ele também pode 

relacionar uma percepção (a percepção de que uma determinada ação VAI ACONTECER) a 

vários significantes (códigos) de acordo com a língua estudada. Um método de ensino pode 

tirar proveito dessa característica do psiquismo, estabelecendo meios de o aprendiz formar 

sentenças na língua estrangeira a partir dessa percepção. Pois ela seria uma forma de 

estabelecer uma conexão entre as duas línguas. 

 

 Ao abordar o funcionamento cognitivo do bilíngüe, Najad coloca algumas questões 

que parecem indicar que estruturas de caráter mais profundo (que se sobrepõem ao que é 

externalizado pelo bilíngüe em cada língua que domina) desempenham um papel tal que 

                                                 
78 F. NAJAD, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 230 
79 F. NAJAD, In VERMES & BOUTET, op. cit., p. 232 
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ultrapassam as diferenças existentes entre as línguas articuladas pelo bilíngüe. Ianco-

Worrall80 constatou que sujeitos bilíngües de 4 à 6 anos estabelecem a semelhança entre as 

palavras, baseando-se em sua significação e não em sua escrita (eles acharam que "cap" se 

parecia mais com "hat" que com "can")81. Algumas pesquisas mostraram que crianças 

bilíngües, que aprenderam o cálculo e a leitura em sua segunda língua, conseguem utilizar 

esse aprendizado em sua língua materna.  

A atuação dessas estruturas profundas indica que elas servem como elementos capazes 

de diluir as diferenças encontradas entre as línguas dominadas pelo bilíngüe. Najad concluiu 

que: 

 

Para a memória bilíngüe, parece uma via de conciliação entre o modelo de estrutura única de 

representação dos significados das duas línguas e um modelo com estrutura dupla contendo dois 

conjuntos separados, um para cada língua (para todos os níveis). O modo de integração desses dois 

conjuntos, cuja existência é provável, parece possível por intermédio de um nível profundo de 

representação abstrata, isto é, independente das línguas e mesmo da linguagem (VERMES & BOUTET, 

1989:241). 

 

 Identificamos uma forma de aplicação da teoria apresentada acima para o 

desenvolvimento de métodos de ensino de língua estrangeira. Para aplicá-la, é necessário 

estabelecer qual elemento poderia operar na mente do sujeito para este fim e não sofrer uma 

interferência da língua materna que fosse prejudicial o suficiente para inviabilizar a 

aprendizagem. A proposta de integrar os dois conjuntos por intermédio de um nível profundo 

de representação abstrata nos indica a natureza desse elemento. Para chegar a esse elemento, 

devemos considerar a teoria de que o psiquismo possui uma estrutura única de representação 

dos significados, e incluir na categoria de significado a percepção (que naturalmente se faz 

presente em nossas estratégias de elaboração de sentenças) que temos sobre o tempo verbal a 

utilizar para expressar um determinado pensamento82. Essa percepção tem todas as 

características de ser independentemente da língua materna do sujeito. Em nosso modelo83, a 

percepção (ou significado) de que ação VAI ACONTECER se manifesta no psiquismo do 

sujeito. O código utilizado para representá-la varia de acordo com a língua em questão (na 

                                                 
80  IANCO-WORRALL. Bilingualism and cognitive development. In Child Development, 1972, 43, pp. 
1390-400. 
81 cap (boné) – hat (chapel) – can (lata) 
82 Em nosso modelo, apresentado na pág. 51, essa percepção  é representada pelo código VAI  
    ACONTECER. Na sentença “você vai sair hoje à noite?” o sujeito percebe que quer expressar que a ação   
    sair  VAI ACONTECER. 
83 Cf. p. 51 
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língua inglesa talvez se possa dizer que a ação WILL HAPPEN – na língua francesa se diria 

que a ação VA SE PASSER). A interferência da língua materna entraria em cena somente na 

definição do código a ser usado para transmitir ao interlocutor tal percepção. Em português se 

usaria (eu) vou; em francês (je) vais; em alemão (Ich) werde; em espanhol (io) me voy a. 
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A LÍNGUA MATERNA E AS TEORIAS LINGÜÍSTICAS. 

 

 Para completar a análise do papel da língua materna no desenvolvimento das 

estruturas lingüísticas, vamos retomar a discussão apresentada no início desse capítulo sobre a 

atuação da língua materna sob a perspectiva da teoria behaviorista. Mencionamos que o 

comportamento verbal observável utilizado por essa teoria para modelar o comportamento 

(verbal) é, na verdade, a articulação da língua materna. Citamos, também, o quanto 

discordamos dessa teoria quanto ao tipo de atenção dada ao psiquismo e à atuação das 

atividades cognitivas do sujeito (em função disso, empreendemos a análise sobre a relação 

entre psiquismo e língua materna sob uma abordagem baseada na teoria da gramática-

tranformacional). Consideramos que as várias deliberações que se impõem ao sujeito durante 

a ação do comportamento verbal, e a própria intencionalidade do sujeito em transmitir seu 

conteúdo psíquico a um interlocutor, requer a ação de sua estrutura cognitiva.  

 

Colocamos também a necessidade de se estabelecer quais elementos deveriam ser 

desenvolvidos para preparar o psiquismo para: (1) executar o seu papel no comportamento 

verbal e; (2) executar seu papel no processo de ensino e aprendizagem de uma língua 

estrangeira. Um aspecto importante desses elementos é que eles contêm a língua materna ou 

se estabelecem necessariamente através da comunicação entre interlocutores que usam a 

mesma língua (a língua materna). Esses elementos são: a estrutura profunda, a estrutura 

superficial e o conceito de "competência" (no sentido de atuar de forma a garantir que o 

conhecimento que o sujeito tenha da gramática de sua língua materna possa ser usado para 

levá-lo a aprendizagem de uma língua estrangeira).84 

 

O conceito de "desempenho" pode fornecer elementos que indicam como se pode 

oferecer ao sujeito estratégias que permitam usar seu psiquismo para expressar um conteúdo 

psíquico (que geralmente se apresenta em sua língua materna) numa língua estrangeira. Os 

condicionamentos (os usados para estabelecer algumas das estruturas citadas acima e outros 

que fazem parte de automatismos postos em prática no processo de comunicação) se 

constituem uma categoria desses elementos, pois o desempenho descreve os meios que o 

psiquismo usa para construir as sentenças (ou por em ação sua competência lingüística). O 

condicionamento pode ser usado para estabelecer os mecanismos capazes de colocar em 

                                                 
84 Discutiremos conceitos de duas teorias distintas. Quanto à mistura de conceitos dessas teorias, considere nosso 
posicionamento apresentado na pág. 52 



76 
 

funcionamento os elementos do psiquismo responsáveis pela ação da competência lingüística 

do sujeito. 

 

A análise desses elementos nos permite marcar dois momentos bastante distintos das 

duas teorias que mais exploraram esses conceitos (a teoria behaviorista e a teoria da gramática 

gerativo-transformacional). O primeiro momento é de afastamento, crítica, diferenças e 

debates. A teoria da gramática gerativo-transformacional surge com uma crítica ao modelo 

proposto pela teoria behaviorista (o comportamento verbal é adquirido através da formação de 

hábitos). Vários argumentos são colocados pela teoria da gramática gerativo-

transformacional, visando mostrar a inconsistência dessa proposta (esse momento já foi 

bastante debatido nesse trabalho quando apresentamos as diferenças e discordâncias 

existentes entre as teorias)85. O segundo momento (é indispensável ressaltar que não consta 

no corpo teórico de nenhuma das duas teorias) é aquele em que as teorias se aproximam e 

trabalham juntas para, através da articulação da língua materna, capacitar o sujeito para se 

comunicar tanto em sua primeira língua quanto em uma língua estrangeira. Esse segundo 

momento é discutido na apresentação do resultado de nossa análise sobre a interação que os 

conceitos contidos nas teorias têm com a estrutura lingüística do sujeito, ora como parte dessa 

estrutura (como a estrutura profunda) ora como agentes que atuam no desenvolvimento de tais 

estruturas (é o caso do condicionamento). Esse segundo momento, da forma que propomos, 

suscita algumas questões que precisamos analisar. Como duas teorias podem se conciliar para 

o ensino de uma língua estrangeira? Quais elementos de cada teoria atuam nessa conciliação?  

 

Para responder a primeira pergunta, temos que identificar, primeiramente, em que 

realmente se constituem as diferenças. A primeira está na própria concepção que cada teoria 

tem sobre a linguagem. A teoria behaviorista sustenta que a linguagem é adquirida na relação 

do indivíduo com ambiente. O psiquismo é uma “caixa vazia” que vai ser preenchida para 

estabelecer o comportamento verbal. A teoria da gramática gerativo-transformacional 

considera a linguagem inata. O indivíduo já nasce com uma predisposição (uma competência) 

para linguagem. Essa diferença em si é inconciliável, pois a diferença está na concepção da 

origem da linguagem. Temos, porém, que ressaltar que essa diferença não impede que 

conceitos de ambas as teorias possam ser aplicados conjuntamente para o ensino de uma 

                                                 
85 Veja detalhes nas pp. 14 e 15. 
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língua estrangeira ou, até mesmo, para estabelecimento da língua materna, mesmo mantendo-

se as características de cada teoria.  

 

A teoria behaviorista pode explicar um determinado fenômeno lingüístico como o 

resultado de um processo de condicionamento. Enquanto a teoria da gramática gerativo-

transformacional pode ver o mesmo fenômeno como sendo a atuação do psiquismo do 

indivíduo, visando adquirir estruturas profundas a partir das pistas apresentadas na estrutura 

superficial da sentença. O modelo apresentado no capítulo anterior86 pode ser visto por ambos 

os pontos de vista. Adquirir a estrutura (S + VA + VP) pode ser considerado uma tentativa de 

estabelecer uma estrutura que poderá servir de modelo para se montar sentenças inéditas na 

língua estrangeira; ou, também, como o resultado de um processo de generalização de uma 

estrutura (aos moldes da teoria behaviorista). Outra diferença fundamental está na ação do 

sujeito diante do processo. Na teoria behaviorista, o sujeito tem uma atitude passiva e o 

conjunto de seu comportamento verbal é o resultado de vários outros comportamentos verbais 

que foram adequadamente reforçados. Na teoria da gramática gerativo-transformacional, o 

sujeito põe em ação sua "competência" para extrair da estrutura superficial das sentenças, 

elementos que permitam estruturar seu psiquismo para comunicação.  

 

Cabe então indicar como esses dois aspectos contribuem ou dificultam o processo de 

ensino e aprendizagem de uma língua. Quanto ao inatismo ou não da linguagem, observa-se 

sua relevância somente no que diz respeito à aquisição da língua materna. A forma como o 

psiquismo foi estruturado na língua materna ganha dimensão apenas se o método de ensino de 

língua estrangeira se propõe utilizar essa estrutura em sua metodologia. A teoria behaviorista 

não sugere ter essa preocupação. O comportamento verbal é o resultado da formação de 

hábitos. Não há uma distinção entre a formação de hábitos na língua materna ou em uma 

língua estrangeira. Na teoria da gramática gerativo-transformacional, embora não se tenha 

tido o objetivo de desenvolver métodos de ensino de línguas, a ênfase dada nas estruturas 

apontam para a influência da língua materna na aquisição de outra língua.  

 

Uma vez que existe uma competência lingüística que fornece as condições psíquicas 

necessárias ao desenvolvimento da língua materna, deve-se analisar como essa competência 

lingüística pode ser utilizada (ou influenciar) no ensino e aprendizagem de uma língua 

                                                 
86 Veja a descrição na p. 45 
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estrangeira. Essa análise permite identificar um primeiro ponto em que as características 

dessas teorias, embora tão diferentes, apresentam uma possibilidade de conciliação. Essa 

conciliação está mais restrita ao ambiente da aplicação prática dos conceitos fundamentais de 

cada uma das teorias para ensino de línguas. Não estamos buscando uma conciliação dos 

conceitos em si. Nosso objetivo é indicar como essas teorias podem ser consideradas, 

conjuntamente, no desenvolvimento de um método de ensino de língua estrangeira. Queremos 

evitar a situação, demasiadamente limitadora, de se escolher uma teoria em detrimento da 

outra. A teoria behaviorista defende que a formação de hábitos, a partir de reforços a 

determinados comportamentos verbais, é a responsável pelo desenvolvimento da linguagem 

(inclusive na língua estrangeira, conforme mostra o método áudio-oral). Ela sustenta que não 

importa o que acontece no psiquismo do sujeito, uma vez que o comportamento verbal 

observável vai aumentar sua freqüência à medida que for reforçado adequadamente. Na 

verdade, esse posicionamento deixa um grande espaço para que outras correntes teóricas 

apresentem explicações para o que ocorre com o psiquismo do sujeito no processo de 

aquisição da linguagem ou na aquisição de uma língua estrangeira.  

 

Essas explicações podem se apresentar de duas formas. A primeira, bastante 

inadequada, a nosso ver, é fixar a discussão somente no esquema estímulo-resposta e 

desprezar a teoria como um todo, buscando a explicação para o desenvolvimento do 

psiquismo fora do contexto do esquema estímulo-resposta. A segunda é manter a idéia de que 

o esquema estímulo-resposta tem seu papel no processo, porém, e buscar apontar quais 

elementos constituem o psiquismo, e como esses elementos se desenvolvem, incluindo aí, o 

papel do esquema estímulo-resposta nesse processo. É justamente esse o meio que 

encontramos para conciliar a utilização conjunta de elementos de teorias tão diferentes. Como 

a concepção behaviorista não comporta uma explicação sobre o funcionamento do psiquismo, 

até mesmo na formação de hábitos, um método de ensino de língua estrangeira poderia, por 

exemplo, basear-se nos conceitos da teoria da gramática gerativo-transformacional para a 

definição da estrutura psíquica necessária ao ensino de línguas e utilizar o condicionamento 

como um instrumento para a formação dessa estrutura. Nesse caso, estaríamos buscando 

estabelecer estruturas típicas de uma teoria (a da gramática gerativo-transformacional) 

utilizando um procedimento de outra teoria (a behaviorista).  

 

Assim sendo, não estaríamos descaracterizando o behaviorismo, pois, embora agindo 

de forma a atuar deliberadamente sobre as estruturas psíquicas, estaríamos, ao mesmo tempo, 
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procurando estabelecer um comportamento verbal a partir de reforços dados a 

comportamentos verbais observáveis. Também estaríamos respeitando os preceitos da teoria 

da gramática gerativo-transformacional, porque, mesmo aplicando um procedimento típico da 

teoria behaviorista, a própria relação entre os agentes (que emite o comportamento verbal e 

fornece pistas para o desenvolvimento da estrutura profunda, através da sentença apresentada 

ao outro agente) se encarrega de estruturar o psiquismo conforme os pressupostos de teoria da 

gramática gerativo-transformacional. Uma determinada sentença é, para a teoria behaviorista, 

um estímulo. Porém, para a teoria da gramática gerativo-transformacional, a mesma sentença 

é o veículo através do qual um dos agentes adquire suas estruturas psíquicas (profunda e 

superficial) 

 

Porem, nós não conseguimos evitar uma impropriedade em nossa proposta. A teoria 

behaviorista não considera o processo cognitivo como um elemento atuante na formação do 

comportamento verbal. De forma contrária, a teoria da gramática gerativo-transformacional 

coloca os processos cognitivos como peça fundamental no estabelecimento da linguagem do 

sujeito. Porém, em nossa prática de ensino de língua estrangeira, encontramos situações em 

que alguns comportamentos verbais precisam ser condicionados e outros requerem um 

momento de deliberação, exigindo assim a atuação dos processos cognitivos (estruturas do 

psiquismo responsáveis pela elaboração das sentenças) e isso nos indica que a própria 

realidade se encarrega de misturar os elementos que compõem as duas teorias.  

 

No capítulo anterior, apresentamos um modelo87 que mostra como essa mistura 

ocorre, e, por conseqüência, como a conciliação dessas duas teorias se processa. Ao ler as 

cartelas da esquerda para direita, sem saber o significado das palavras "you + may + sleep", o 

sujeito está emitindo comportamentos verbais de forma mecânica, sem saber que está 

construindo uma sentença correta em uma língua estrangeira. Essa situação se ajusta muito 

bem ao que defende a teoria behaviorista. O fato de o sujeito não saber o significado das 

palavras limita o comportamento ao nível da memorização da seqüência das palavras que, 

com a repetição, pode levar ao condicionamento. Mais adiante, quando o sujeito aprende 

significado das palavras e a função da palavra may (indicar a possibilidade de uma ação 

acontecer), ele passa a ter condições de, deliberadamente, estabelecer estruturas (nesse caso, 

pode ser uma estrutura profunda que venha a servir de base para a elaboração de novas 

                                                 
87 Cf. p. 45 
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sentenças que apresentem a mesma intenção). O aspecto importante desse momento é que as 

deliberações e as possíveis estruturas formadas sofrem uma forte influência da língua materna 

do sujeito, principalmente, quando a estrutura da sentença é muito semelhante nas duas 

línguas (é o caso da sentença apresentada no experimento you may sleep "você pode dormir"). 

A deliberação que acontece, ao selecionar a palavra may, se processa na língua materna do 

sujeito. Apenas com os códigos de sua língua materna, o sujeito pode "concretizar" sua 

percepção de que uma ação (no caso, a ação sleep "dormir") pode vir a acontecer (visto a 

relação existente entre pensamento e linguagem já discutida acima). 
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A LÍNGUA MATERNA E OS MÉTODOS DE ENSINO 
 

 Analisaremos agora a forma pela qual os métodos de ensino de língua estrangeira se 

relacionam com a língua materna. Esta relação está muito ligada ao psiquismo do sujeito. A 

língua materna revela a forma como o psiquismo se estrutura em suas operações gerais e 

específicas ligadas ao processo de comunicação. Em vários momentos, no decorrer desse 

trabalho, procuramos evidenciar o quanto importante é o papel executado pela língua materna 

no desenvolvimento e no funcionamento do psiquismo. Vamos retomar alguns desses pontos, 

buscando ressaltar os aspectos ligados à prática de ensino dos métodos abordados. 

Indicaremos de que forma os métodos propõem utilizar, ou não, a língua materna (e, por 

conseqüência, atuar sobre o psiquismo), e, também, apontaremos os meios utilizados para tal 

fim. Primeiramente,  relacionaremos o que está proposto na teoria que serve de base para o 

método em questão, desde que esses elementos teóricos façam parte do funcionamento do 

método. Apresentaremos elementos que, embora não sejam postos em prática pelo método de 

ensino, constituem uma ferramenta útil para o ensino e aprendizagem da língua estrangeira. 

Conduziremos nossa discussão, principalmente, a partir da teoria apresentada sobre a relação 

entre os conceitos de significado e significante88.  

 

 O método gramática-tradução utiliza a língua materna praticamente como 

conseqüência de sua prática de ensino. O objetivo é ensinar a gramática da língua estrangeira 

para que o sujeito possa, por meio da comparação com as estruturas gramaticais de sua 

própria língua, aprender a língua estrangeira. Porém, a língua materna não é utilizada de 

forma sistemática, objetivando identificar estruturas psíquicas necessárias à aprendizagem da 

língua estrangeira. Ela é usada apenas como um meio de comunicação entre professor e aluno. 

Embora não seja uma proposta desse método trabalhar as estruturas psíquicas da língua 

materna, ele, ao menos, oferece (ou facilita) condições para que tal processo se desenvolva. 

Visto que o método não tenta evitar a língua materna (até faz uso dela), o aluno tem condições 

de, intuitivamente, estabelecer estruturas psíquicas em sua língua materna para aprender a 

língua estrangeira. 

 

 Um bom método de ensino é um método que consegue atingir seus objetivos. O 

objetivo do método gramática-tradução não é levar o aprendiz a se comunicar na língua 

estrangeira. O domínio, por parte do aprendiz, deve se dar no campo da gramática 

                                                 
88 Veja detalhes sobre esses conceitos nas pp. 84-85. 
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propriamente dita e da compreensão de textos escritos na língua estrangeira. Devemos 

identificar que tipos de estruturas psíquicas (que venham a se estabelecer a partir da língua 

materna do sujeito) são necessárias para se atingir o objetivo proposto pelo método. O sujeito 

é apresentado às estruturas (contidas em sentenças escritas na língua estrangeira) e recebe 

uma explicação sobre os elementos que constituem a sentença por meio de códigos (palavras) 

proferidas em sua língua materna. A primeira condição para que ele possa entender a 

explicação é que ele conheça a metalinguagem utilizada nessa explicação. Se ele não dominar 

conceitos como: sujeito, verbo, adjetivo, etc., ele não conseguirá, sequer, saber o que o 

professor está falando. Tendo o conhecimento dos termos utilizados, ele deve ser capaz de 

identificar (em sua língua materna) as estruturas que se equivalem aos elementos existentes na 

sentença em questão. Na realidade, ele, de acordo com seu nível de escolaridade, geralmente, 

tem, mesmo que intuitivamente, o domínio dessa estrutura. A principal tarefa a ser executada 

pelo psiquismo do sujeito é, a partir das estruturas psíquicas de sua língua materna, chegar às 

estruturas gramaticais da sentença na língua estrangeira. Por exemplo: como sair da estrutura 

na língua inglesa - will you go out tonight? - e chegar à estrutura na língua portuguesa - você 

vai sair hoje à noite? - apenas com a explicação das regras gramaticais de construção dessa 

sentença na língua estrangeira? 

 

 A prática do método de gramática-tradução nos dá indicações de que muito de seu 

processo é composto de memorização das estruturas usadas na sentença escrita na língua 

estrangeira. Não há nesse método um trabalho sistemático que dê indicações de como passar 

de uma estrutura a outra e de como fixar as novas estruturas por um processo que não seja o 

de memorização. Referimos-nos a uma situação em que o aprendiz tem que lembrar de uma 

regra que diz que para fazer uma pergunta na língua inglesa, ele deve usar a estrutura: DO 

YOU...? O psiquismo do sujeito registra essa informação e a coloca em prática ao necessitar 

se expressar (falando ou escrevendo) na língua inglesa. Como ele, muito freqüentemente, 

aprende bem algumas estruturas e tem dificuldades em outras, é comum um sujeito querer 

usar essa mesma estrutura (DO YOU ...?) para elaborar sentenças do tipo: can you go out 

tonight? (você pode sair hoje à noite?). Então, ele chega à estrutura: do you can go out 

tonight? Isto acontece porque ele estabeleceu que sempre que tiver que fazer uma pergunta na 

língua inglesa deverá usar a estrutura DO YOU...? Evidentemente, esse exemplo leva em 

consideração um sujeito que não dominou as demais estruturas da língua inglesa (por sorte, ou 

por falta dela, encontramos muitos casos assim em nossa prática de ensino). 
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 O método gramática-tradução, por não atuar deliberadamente na forma como o sujeito 

interioriza as estruturas da língua estrangeira (pois deixa essa tarefa para o aprendiz), 

possibilita a formação de estruturas inadequadas (como a do exemplo acima). Deve-se ter em 

mente que, ao se explicar uma estrutura ao aprendiz (usando a língua materna), ele decodifica 

as palavras que recebe e forma estruturas de acordo com sua capacidade de síntese. Sendo 

esta alta, ele provavelmente vai formar estruturas muito próximas das estruturas pretendidas 

pelo professor. Porém, se o aprendiz tiver uma baixa capacidade de sintetizar as informações 

que recebe, ele provavelmente formará estruturas que podem ser tão inadequadas quanto a 

descrita no exemplo dado acima. Esta é a principal interferência causada pela língua materna 

no método gramática-tradução. 

 

 Os métodos de leitura e direto estabelecem com a língua materna uma relação tal que 

sugere que eles tentam "acreditar que a língua materna não existe". A prática do método de 

leitura procura evitar a tradução das sentenças, dando ênfase (ou se contentando) à apreensão 

do sentido geral apresentado pela sentença. O método direto é mais radical nesse sentido, pois 

leva ao máximo o afastamento da língua materna do aprendiz. Ele defende que a comunicação 

entre alunos e professores se processe, se possível, apenas na língua estrangeira, utilizando-se 

de gestos ou outros meios não orais para se chegar ao sentido geral da frase.  

 

 Consideramos que a proposta de evitar a língua materna não se sustenta, pois, o 

pensamento do sujeito se realiza pela utilização de sua linguagem. Para que o aprendiz tenha a 

percepção que entendeu algo, mesmo que seja apenas o sentido geral da sentença, ele 

precisará por em ação seus mecanismos da linguagem. A consciência de que entendeu se 

"materializa" através da linguagem. Na discussão sobre o bilingüismo, abordamos a relação 

existente entre os conceitos de significado e significante. Vimos que o significante 

corresponderia a aspectos fônicos (e gráficos) da unidade do discurso. O significado 

corresponde a entidades psíquicas a partir da qual a significação é produzida para depois ser 

codificada nos significantes.89 Esses dois métodos, sobretudo o método direto, parecem 

querer chegar diretamente a instância do significado (sem passar por uma decodificação), pois 

busca ligar a sentença na língua estrangeira a sua possível significação. Porem, para tal, o 

aprendiz precisa chegar antes a essa significação. O único meio que ele dispõe para encontrar 

                                                 
89 Cf. pp. 84-85 
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a significação é através da decodificação da sentença, a partir dos significantes (códigos), que 

ele conhece, ou seja, a partir dos códigos de sua língua materna. 

 

 Tomando com referência a sentença usada acima - will you go out tonight? (você vai 

sair hoje à noite?) - em cada tentativa que o professor fizer para, através de gestos, figuras ou 

qualquer outro meio não verbal, transmitir o significado dessa sentença, o aprendiz irá sempre 

levantar uma hipótese (representada por uma sequência de códigos em sua língua materna) 

sobre o que se pretende expressar na sentença.  Seria muito improvável que, ao mostrar o 

significado da palavra go out (encenando que está saindo pela porta, por exemplo) o aprendiz 

conseguisse evitar que surgisse em sua mente a palavra sair e fizesse surgir em seu lugar a 

palavra go out90. Por esses motivos consideramos que esses métodos, no máximo, conseguem 

"ignorar" a língua materna, mas não conseguem se "livrar dela". 

 

 O método áudio-oral, por ser resultado da tentativa de mostrar uma aplicação prática 

da teoria behaviorista, considera que o comportamento verbal pode ser adquirido da mesma 

forma que os demais comportamentos: através do esquema estímulo-resposta. No que se 

refere à língua materna, essa forma de perceber o comportamento verbal sugere que tanto a 

língua materna quanto o psiquismo podem ser "deixados de lado". O comportamento verbal a 

ser condicionado é a resposta adequada a um enunciado emitido na língua estrangeira. O 

aprendiz, segundo esse processo, apenas reage e recebe o reforço adequado e, portanto, não 

precisa da língua materna. Utilizando a sentença-exemplo anterior "will you go out tonight?", 

ele emitiria o comportamento verbal "Yes, I will" e receberia seu reforço. A sentença  "você 

vai sair hoje à noite?"  não passaria pela mente do aprendiz, nem tão pouco a sentença "sim, 

eu vou." Analisando esse processo, tendo como base os conceitos de significado, significação 

e significante, para o aprendiz, submetido a tal processo, existiriam apenas os significantes. A 

instância psíquica, domínio do significado não existe para esse sujeito. 

  

 As interferências da língua materna sobre a língua estrangeira, discutidas quando 

abordamos o bilingüismo, dão fortes indicações que essa forma de conceber a aquisição da 

língua estrangeira (formação de hábitos e eliminação da língua materna) não é sustentável. 

Citamos que o estudo de Altenberg e Cairns91 indica que no sujeito bilíngüe há dois sistemas 

independentes de tratamento da linguagem, em que um regula a área de domínio do 

                                                 
90 Talvez isso possa acontecer quando o aprendiz já possua bastante domínio na língua estrangeira. 
91 Cf. p. 84. 



85 
 

significado e o outro regula a área de domínio do significante. Sendo assim, o indivíduo 

desenvolve em seu psiquismo uma área que contém os significados. Para haver comunicação 

verbal entre indivíduos é necessário que ambos dominem o mesmo código lingüístico. 

Dominar o código deve ser entendido como dominar as duas áreas de tratamento lingüístico 

citadas. Não pode haver comunicação sem que se estabeleça a relação significado/significante 

(um não tem sentido sem o outro). A proposta behaviorista - e do método áudio-oral - é tratar 

apenas a área do domínio dos significantes, pois reforça o comportamento que é externalizado 

(as palavras). A área de domínio do significado é, muito provavelmente, estabelecida a partir 

da língua materna do sujeito. Ignorar a língua materna e essa área de tratamento lingüístico 

equivale a imputar ao esquema estímulo-resposta a tarefa de levar, sozinho, o sujeito a 

dominar uma língua estrangeira. Isto parece inviável, não apenas pelos motivos citados acima, 

mas também porque não se conseguiu colocar argumentos contundentes que esse esquema 

sequer consiga, sozinho, estabelecer a própria língua materna do sujeito. 

 

 Por outro lado, a discussão sobre a diferenciação de áreas de tratamento lingüístico 

aponta para um excelente campo para a atuação do esquema estímulo-resposta. Quando 

pensamos em significados, temos que fazê-lo da forma o mais ampla possível.  Devemos 

considerar que a percepção de que uma ação VAI ACONTECER (como na frase "eu vou sair 

hoje à noite") possui os contornos do que chamamos de significado e que o significante VOU 

codifica essa percepção na língua portuguesa. Entretanto, esse mesmo significado pode ser 

codificado para a língua inglesa (no caso se poderia usar o código WILL). Em alemão se 

usaria o código WERDE (variação de WERDEN). Consideramos que o esquema estímulo-

resposta é demasiadamente útil na fixação do significante (para que o sujeito atinja um nível 

automático em reconhecer o que determinada sentença - que pode representar um pensamento 

em um determinado momento - pretende expressar). O esquema estímulo-resposta também 

pode atuar no sentido de condicionar a utilização do significante (código) adequado a cada 

significado.92 Consideramos que, ao se limitar a ação do esquema estímulo-resposta ao que 

prescreve a teoria behaviorista, o método áudio-oral, ou qualquer outro que utilize esse 

esquema, dessa forma, em sua prática de ensino, estará sempre deixando de explorar toda a 

potencialidade que o esquema estímulo-resposta possui para o ensino e aprendizagem de 

língua estrangeira. 

 

                                                 
92 No exemplo acima, a percepção de que se quer expressar que a ação VAI ACONTECER. 
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  O método audiovisual é uma variação do método áudio-oral. Sua diferença básica está 

na utilização de imagens, associadas ao som, para estimular a fala do aprendiz. Estes recursos 

são também usados para trazer situações do cotidiano para discussão em sala de aula. Esse 

método, assim como o áudio-oral, procura evitar a língua materna. Porém, o método 

audiovisual utiliza imagens que auxiliam o sujeito a entender o diálogo em sala de aula. O 

método sustenta que, uma vez que o sujeito esteja diante de uma figura que lhe mostre (ou 

pretenda mostrar) o significado, ele consiga associar ou apreender esse significado e codificar 

diretamente para os significantes (códigos) da língua estrangeira estudada. A figura pode 

representar objetos ou situações. Estabelecer a relação significado/significante, conforme o 

modelo citado acima, apresenta algumas restrições. Quando se trata de associar objetos, a 

tarefa não é tão difícil. O aprendiz pode associar a figura de uma casa (que representa o 

significado) ao seu significante (código) na língua inglesa "house". Se bem que, em um 

primeiro instante, é muito provável que o aprendiz, ao visualizar a figura, não consiga evitar 

que surja em sua mente o código em sua língua materna (em nosso caso, o código "casa"). 

 

 Quando a figura se destina a representar situações, surgem dificuldades porque o 

estabelecimento da relação significado/significante não é mais direto como no caso anterior. 

Desta vez o sujeito tem que interpretar o que a figura (ou seqüência de figuras) pretende 

expressar. Interpretar significa pensar. E pensar implica utilizar a própria língua materna. Essa 

interpretação coloca outro problema: o sujeito precisa ter uma boa capacidade de síntese para 

apreender o conteúdo proposto pela figura e, também, perceber o contexto específico93 que o 

professor pretende trabalhar. Na sentença que estamos usando com exemplo (Will you go out 

tonight?) pode-se imaginar uma figura que mostre alguém saindo de casa e o céu escuro e 

uma lua, indicando que é noite (imagine a melhor figura possível - ou até mesmo uma 

seqüência de figuras - para representar essa situação em questão). O sujeito apresentado à 

figura precisará executar, pelo menos, duas operações. Uma é interpretar a figura e apreender, 

no mínimo, que se quer expressar "sair - à noite". Provavelmente a figura será suficiente para 

tal. A dificuldade maior seria levar à consciência do sujeito a noção de que a ação referida na 

sentença VAI ACONTECER (e não aconteceu, tinha acontecido, acabou de acontecer, etc.). 

Nessa situação específica, a única maneira de se fazer chegar à consciência do sujeito que a 

                                                 
 

93 Nos referimos a “contexto específico” com sendo o valor dado ao verbo da sentença. Na sentença usada como 
exemplo: eu vou sair hoje à noite, o valor atribuído ao verbo (sair) é VAI ACONTECER, pois o código vou tem 
a função de transmitir ao interlocutor essa noção de que a ação da sentença (sair) VAI ACONTECER. 
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ação VAI ACONTECER, sem se valer da língua materna do sujeito, é usar códigos na língua 

estrangeira. Como o sujeito, em geral, não possui vocabulário suficiente para manter esse 

nível de diálogo, o professor provavelmente terá que utilizar a língua materna do sujeito. 

Mesmo que o professor tenha muito talento para expressar esse conteúdo, toda tentativa de 

apreender esse "contexto específico" se processará na língua materna do sujeito. 

 

 Da forma que é colocada no método audiovisual, o recurso da imagem, associada ao 

som, é bastante útil para estimular o diálogo e desenvolver a capacidade do sujeito em 

entender enunciados na língua estrangeira. Como não se consegue evitar a presença da língua 

materna do sujeito, defendemos que se deveria utilizá-la - através de uma associação com 

imagens - para preparar o psiquismo do sujeito para lidar com a estrutura da língua 

estrangeira94. A utilização colocada em prática no método audiovisual poderia ser mantida 

sem prejuízo para ambas as partes. Haveria apenas a necessidade de se admitir a comunicação 

entre professor e aprendiz na língua materna, pelo menos para os procedimentos  descritos em 

nosso modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94 Relatamos como isso poderia ser implementado em nosso modelo p. 45. 
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CONCLUSÃO 

 

A língua materna contém vários elementos que são fonte de informações 

indispensáveis ao ensino de língua estrangeira. Para acessar essas informações, relacionamos 

a língua materna aos métodos de ensino de línguas mais comumente abordados. Nosso 

objetivo foi identificar a relação estabelecida entre as técnicas contidas nos métodos de ensino 

e a língua materna do aluno. Esta análise trouxe indicações de que esses métodos de ensino de 

língua estrangeira tratam com alguma negligência o psiquismo do aluno. As conseqüências 

dessa atitude são sentidas, principalmente, pelo próprio o aluno. Ele tem que desenvolver, por 

meios próprios, as estruturas que necessita para aprender a língua estrangeira. 

 

 Quando não se respeitam as características básicas da língua materna (e 

conseqüentemente do psiquismo), pode-se incorrer no risco de dificultar a aprendizagem da 

nova língua. A língua materna revela as características fundamentais da estrutura do 

psiquismo do indivíduo. Pode-se compreender como o sujeito processa as informações (que 

recebe e que transmite). A língua materna é um veículo para acessar essas informações. 

 

Desenvolvermos, também, uma análise sobre a relação existente entre os métodos de 

ensino de língua estrangeira e as teorias da linguagem. Nosso objetivo foi identificar possíveis 

inconsistências metodológicas nos procedimentos práticos encontrados nos métodos. 

Constatamos que alguns deles, justamente por desconsiderar algumas características 

fundamentais do psiquismo do aluno (no que se relaciona à linguagem), desenvolveram 

técnicas que obrigam o aluno a usar toda sua capacidade intelectual para elaborar meios de 

absorver as técnicas que lhes são apresentadas e ainda tentar aprender a língua estrangeira. O 

método direto caracteriza essa situação muito bem. Ele procura evitar, ao máximo, a língua 

materna. Utiliza-se de meios não-verbais na comunicação entre aluno e professor. Para que o 

aluno aprenda a língua estrangeira, nesse contexto, além de desenvolver meios para saber o 

que o professor pretende expressar, ele tem que realizar o trabalho de tentar assimilar o 

conteúdo que ele acha que entendeu. Na tentativa de não usar a língua materna, o método 

direto impõe seu uso ao aluno por não atentar para o fato de que, para pensar, o sujeito tem 

que usar sua língua materna. 

 

Relacionamos algumas teorias sobre o funcionamento geral do psiquismo (durante o 

ato da comunicação). Ao confrontar essas teorias com os procedimentos contido nos métodos, 
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constatamos que alguns desses procedimentos não conseguem se sustentar diante das 

características do psiquismo (no que se relaciona com a linguagem) e nem mesmo diante das 

próprias teorias. Verificamos esse fato ao analisamos a proposta do método áudio-oral. Ele 

propõe ensinar uma língua estrangeira, estabelecendo comportamentos verbais (na língua 

estrangeira) através de técnicas de condicionamento. A teoria sobre a relação 

significado/significante95 e a discussão sobre os centros de tratamento da linguagem96 

apresentam argumentos que inviabilizam essa proposta. O método prevê que se deve ensinar a 

língua estrangeira, reforçando-se os comportamentos (verbais), que devem ser repetidos à 

exaustão, até que estejam condicionados.97 

 

A língua materna não é utilizada durante esse processo. Porém, é através da língua 

materna que o sujeito toma consciência dos conteúdos que lhes são apresentados. Ele só 

consegue chegar ao significado por meio de algum significante (código) que “materialize” 

essa percepção. O significante, a princípio, é uma palavra na língua materna do sujeito. 

Quando o método áudio-oral busca estabelecer um comportamento verbal (usando 

significantes expressos na língua estrangeira), ele pressupõe, na verdade, a supressão da 

instância do significado (que se manifesta para o sujeito em sua língua materna), ou acredita 

que, ao ser reforçado, visando o estabelecimento de um comportamento verbal emitido, o 

sujeito já consiga estabelecer uma relação direta entre o comportamento verbal, externalizado 

na língua estrangeira, e seu significado. 

 

O fato de ignorar a ação da língua materna (e conseqüentemente, do psiquismo do 

aluno) faz surgir duas situações inevitáveis. Trata-se da dificuldade extra causada pela 

interferência da língua materna. Indiferentemente do que prevê esse método, o aluno vai usar 

sua língua materna para processar as informações que recebe. Muito provavelmente, ele 

estabelece regras criadas a partir da síntese que faz das informações recebidas. Essas regras, 

quando inadequadas à gramática da língua estrangeira, trazem grandes perturbações para a 

aprendizagem do aluno98. A segunda situação surge no sub-aproveitamento de todo o 

potencial que o esquema estímulo-resposta possui. Ao ignorar as características do psiquismo 

e ao se restringir aos pressupostos estabelecidos pela teoria behaviorista, o método deixa de 

                                                 
95 Cf. p. 85 
96 ibid. 
97 Não entraremos, nesse momento, nas várias argumentações propostas por outras teorias sobre a dificuldade de 
explicar os mais variados fenômenos lingüísticos através do esquema estimulo- resposta 
98 Observe um exemplo sobre o uso da expressão DO YOU...? páginas 82 e 83 , em que o sujeito chega a formar 
a expressão: do you can go out tonight? 
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aplicar esse esquema para estabelecer os mecanismos psíquicos necessários à aprendizagem 

da língua estrangeira.99 

 

O estudo desenvolvido sobre o bilingüismo trouxe muitos elementos que reforçam o 

papel da língua materna no processo de aquisição de uma língua estrangeira. Alguns são até 

surpreendente. Um deles é o fato de que quanto mais a língua materna é valorizada no 

ambiente familiar de um sujeito que aprende a língua do país para o qual imigrou, mais 

facilidade ele tem de assimilar essa nova língua. Outra informação que têm esse mesmo 

contorno é o fato de os sujeitos francofones e os não-francofones apresentarem os mesmos 

tipos de erros e dificuldades ao aprenderem a língua francesa. Também ligado ao estudo sobre 

o bilingüismo, anotamos o fato de que sujeitos de mesma origem (que possuem a mesma e 

língua materna) apresentam dificuldades e construções bastante diferentes ao aprenderem 

uma língua estrangeira. 

 

Essas informações mostram o quanto uma língua é consistente e se impõe diante dos 

sujeitos que tentam dominá-la. O fato de os francofones e os não-francofones apresentarem o 

mesmo tipo de dificuldades revela que a língua possui um corpus que oferece o mesmo 

desafio a quem se propõe aprendê-la. É de se esperar que o sujeito francofone tenha mais (ou 

menos) dificuldades que os sujeitos não-francofones (e não o mesmo grau de dificuldades), 

uma vez que estes sofrem toda uma interferência de sua língua materna. 

 

Ao notarmos que dois sujeitos de mesma origem apresentam dificuldades  

diferenciadas, percebemos o quanto o psiquismo é influente no processo de aprendizagem da 

língua estrangeira. Isso torna mais forte a necessidade de se conhecer suas características e 

levá-las em consideração ao se elaborar métodos de ensino de língua estrangeira. 

 

A análise que desenvolvemos sobre a relação entre os conceitos básicos das teorias 

lingüísticas e as práticas dos métodos de ensino revelou o quanto um pode trazer prejuízos ao 

outro. O melhor exemplo dessa constatação é relação estabelecida entre o conceito de 

condicionamento (da teoria behaviorista) e a prática que se implantou no método áudio-oral. 

Este método foi concebido para mostrar uma utilização prática da teoria behaviorista. Aplica-

se, então, uma das técnicas defendidas por essa teoria no ensino de língua estrangeira. Para 

                                                 
99 Veja os detalhes dessa análise nas páginas 32 e 34, quando discutimos o método áudio-oral. 
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atender a teoria, se ignora várias características do psiquismo que apontam para o insucesso 

desse empreendimento. Essa situação cria um estado de estagnação, pois a teoria exige que 

seus conceitos sejam aplicados, seguindo, rigorosamente, o que está previsto e seu corpo 

teórico. Aqueles que se opõem à teoria buscam um sem-número de argumentos para 

evidenciar os pontos fracos de tal teoria (nesse caso, da teoria behaviorista). Dessa forma, o 

desenvolvimento de métodos de ensino de língua estrangeira também fica estagnado. Tanto é 

que não se observou o surgimento de outro método de ensino de língua estrangeira (depois do 

método áudio-oral) que se propusesse a utilizar os conceitos básicos (ou buscar sua 

fundamentação) da teoria behaviorista e que ganhasse destaque o suficiente para ser discutido 

em textos inerentes a esse assunto. O método áudio-oral foi o primeiro e único a usar a teoria 

behaviorista como base teórica de seus procedimentos.100 

 

Talvez a maneira de sair desse estado de estagnação seja conhecer bem os processos 

psíquicos postos em ação no momento da comunicação e colocá-los em prática, ou, pelo 

menos, respeitá-los, ao se elaborar métodos de ensino de língua estrangeira. 

 

Outro tema que abordamos nesse trabalho que pode desempenhar um importante 

papel na elaboração de métodos de ensino de língua estrangeira é a interdisciplinaridade101. 

Este conceito, no contexto dessa pesquisa, deve ser considerado como uma atitude a ser posta 

em prática pelo pesquisador, visando conhecer seu objeto de pesquisa sobre todos os pontos 

de vistas possíveis e pertinentes. 

 

No âmbito do tema desse trabalho, podemos apontar como se poderia processar essa 

interdisciplinaridade. De uma forma geral, esse conceito se aplica a situações onde várias 

disciplinas atuam, em conjunto, para buscar soluções para um determinado problema. Cada 

disciplina contribui com informações a partir de sua perspectiva. No ambiente do ensino de 

língua estrangeira, podemos indicar como um dos problemas o desenvolvimento de métodos 

de ensino que possam levar o indivíduo a aprender outra língua. As várias correntes 

lingüísticas que estudam esse assunto sempre trazem contribuições (informações sobre os 

                                                 
 
100  O método áudio visual é, na verdade, uma variação do método áudio-oral. 
101  Referimo-nos a esse tema quando discutimos o processo de conciliação entre as teorias behaviorista e da 
gramática gerativo- transformacional. Veja pp. 84-85. 
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mais variados elementos que estão contidos nesse universo de ensino de língua estrangeira), 

mas não trabalham, lado a lado, para chegar à solução do problema.102 

 

Uma vez que cada corrente defende seus pressupostos básicos (não poderia ser 

diferente) e, em geral, hostilizam os pressupostos básicos das outras teorias, não é muito fácil 

vislumbrar uma situação onde as teorias trabalhem, em conjunto, de forma a construir um 

corpo teórico que contribua para a elaboração de métodos de ensino de língua estrangeira. O 

corpo teórico existente é o resultado muito mais de embates que de debates produtivos. Uma 

nova teoria  surge em oposição a uma outra teoria existente (esse é o curso natural da ciência). 

Logo, elas nunca se misturam, e, tão pouco, buscam pontos de contato que possam levá-las a 

um trabalho interdisciplinar (dentro do contexto estabelecido acima). As teorias lingüísticas 

devem atentar para o fato de que elas estudam o mesmo fenômeno - a linguagem - e que suas 

diferenças, muito mais do que afastá-las, deveria aproximá-las para que cada uma mostrasse o 

que conseguiu desvendar sobre o fenômeno que é comum a todas elas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
102 As correntes em si não constituem uma disciplina propriamente dita. Aplicamos o termo interdisciplinaridade 
para tomar emprestado a noção de observar o fenômeno sob vários pontos de vistas para melhor explicá-lo. 
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