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RESUMO 

 
A presente dissertação é um trabalho de cunho teórico que tem por 

objetivo analisar a argumentação a favor da Hipótese da Produção 

Compreensível presente nos artigos de Swain (1985; 1993; 1995), Kowal & 

Swain (1994), Swain & Lapkin (1995), buscando nos referenciais teóricos 

do emergentismo/conexionismo contribuições que venham a fortalecer o 

arcabouço teórico da referida hipótese. 

Para a abordagem emergentista/conexionista, a linguagem é um 

sistema complexo e emergente, pois, em oposição a teorias que propõem 

uma faculdade da linguagem e que defendem a existência de uma Gramática 

Universal, defende-se que as regras da linguagem emergem como resultado 

da interação entre processos cognitivos de domínio geral, processos de 

interação social e experiência. (N. Ellis et. al., 2008). 

Buscamos responder às seguintes questões de pesquisa: quais são os 

modelos de Aquisição de Segunda Língua adotados nos trabalhos de HPC? 

Qual a natureza das evidências que fundamentam a argumentação a favor da 

hipótese? De que forma uma leitura psicolinguística dos fatos apresentados 

como processos cognitivos desencadeados em momento de produção – 

considerados como capazes de auxiliar o processo de aquisição – poderia 

contribuir para referendar a hipótese HPC? 

Entre outros resultados, constatamos que as pesquisas empíricas 

conduzidas até hoje sobre a HPC não foram capazes de dar sustentação à 

hipótese no que diz respeito à aquisição de L2 – elas não comprovaram se a 

produção seria uma fonte de sucesso na aquisição e de que forma isso se 

daria. Argumentamos que parte deste insucesso refere-se à necessidade de 

adequação das bases teóricas da HPC a uma teoria de aquisição de L2, que 

sirva tanto para revalidar a argumentação a favor da hipótese quanto para 

fundamentar investigações empíricas. Esta é a tarefa deste trabalho. 

 
 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: AQUISIÇÃO DE SEGUNDAS LÍNGUAS, 

HIPÓTESE DA PRODUÇÃO COMPREENSÍVEL, ABORDAGEM 

EMERGENTISTA/CONEXIONISTA. 
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ABSTRACT 

 

  
 This paper analyses the arguments that are used in favor of the 

Comprehensible Output Hypothesis, searching for theoretical support in the 

emergentist/connectionist approach to second language acquisition, which 

sees language as a complex adaptive system. This perspective is opposed to 

innate theories of language and states that the regularities of the linguistic 

system emerge as a result of the interaction between general domain 

cognitive processes, social interaction and experience. (N. Ellis et. al., 2008) 

Our goal was to provide answers to the following questions: what are 

the models of second language acquisition adopted in the articles on COH? 

What is the nature of the evidences presented as a support to the arguments 

in favor of the hypothesis? How can a psycholinguistic view of the facts 

presented as cognitive processes triggered by output – regarded as relevant 

to the process of second language acquisition – help validate the COH? 

Among other results, we found that the empirical researches 

conducted about the COH up to now were not able to prove that output does 

play a role in second language acquisition and how that would happen. In 

part, so our argument goes, it happens because of the need of adapting the 

theoretical bases of the COH to a theory of second language acquisition 

capable of providing theoretical tools for investigating the cognitive 

processes involved in second language acquisition. Such is the task of this 

paper.  
 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: SECOND LANGUAGE ACQUISITION; 

COMPREHENSIBLE OUTPUT HYPOTHESIS; EMERGENTIST/ 

CONNECTIONIST APPROACH. 
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Palavras iniciais 

A presente dissertação insere-se no quadro de estudos em Aquisição de Segundas 

Línguas. O objetivo geral do trabalho é analisar a Hipótese da Produção Compreensível à 

luz da Psicolinguística
1
. De forma específica, objetiva-se analisar a argumentação a favor 

da Hipótese da Produção Compreensível presente nos artigos de Swain (1985; 1993; 

1995), Kowal & Swain (1994), Swain & Lapkin (1995), buscando nos referenciais 

teóricos do emergentismo/conexionismo contribuições que venham a fortalecer o 

arcabouço teórico da referida hipótese. Este é um trabalho de cunho teórico, que não tem 

por objetivo fornecer evidências empíricas que corroborem a Hipótese de Produção 

Compreensível, mas o de encontrar respaldo teórico para a referida hipótese. 

A Hipótese da Produção Compreensível (doravante HPC) surgiu do trabalho da 

pesquisadora canadense Merrill Swain
2
 com alunos de um curso de imersão em língua 

francesa no Canadá. Passou a ser motivo de inquietação para a mencionada pesquisadora 

o fato de que, mesmo após anos de intensa exposição a variadas formas de insumo na 

língua alvo, os aprendizes ainda apresentavam muitos problemas com a estrutura da 

língua ao tentarem se comunicar na língua alvo. Tal fato demonstrava para Swain que 

talvez apenas insumo compreensível não seria suficiente para garantir que a aquisição 

acontecesse (SWAIN, 1993).  

                                                 
1
 A Psicolinguística divide-se em duas grandes correntes: a psicolinguística desenvolvimental, que estuda o 

processo de aquisição de línguas, e a psicolinguística experimental, que se dedica ao estudo do 

processamento da linguagem. Neste trabalho, temos por referência os estudos psicolinguísticos 

desenvolvimentais de cunho emergentista/conexionista. Trataremos deste recorte teórico mais 

detalhadamente no capítulo 2. 
2
 Merrill Swain é professora de Linguística Aplicada no Modern Language Center no Ontario Institute for 

Studies in Education. Seus interesses de pesquisa incluem educação bilíngue e ensino e aprendizagem de 

segunda língua. 
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Entende-se por insumo (input) todo o material linguístico ao qual o aluno é 

exposto durante o processo de aquisição de L2
3
 (CRYSTAL, 2003, p. 236)

4
. Krashen 

(1982, 1985) formulou a hipótese de que a aquisição é desencadeada por exposição do 

aluno a insumo compreensível (comprehensible input), entendendo isto como exemplares 

linguísticos que estivessem ligeiramente acima do estágio atual de conhecimento 

linguístico do aprendiz. Para ilustrar, Krashen criou a fórmula i+1, sendo i o 

conhecimento que o aprendiz já tem, e 1, uma informação nova sobre a língua. Esta 

hipótese de aquisição foi denominada Hipótese do Insumo Compreensível. 

Ao questionarem a hipótese de Krashen (1982, 1985), Swain e Lapkin (1985) 

suspeitaram que o problema que encontravam na produção dos aprendizes se originava 

no fato de que eram dadas poucas oportunidades de produção oral e escrita na língua alvo 

aos alunos do programa, o que parecia trazer alguma explicação para a reconhecida 

dificuldade com a estrutura da língua apresentada pelos alunos. Além de infrequentes, os 

momentos de produção também não pareciam ser estruturados de modo a propiciar o 

desenvolvimento linguístico dos aprendizes (SWAIN, 1993). Ao investirem tempo e 

atenção em oportunidades para que os alunos produzissem, observou-se melhora no 

desempenho geral dos mesmos, o que apontava para o fato de que a produção teria 

contribuições a dar ao processo de aquisição de L2. Tais acontecimentos, descritos de 

maneira mais detalhada em artigo de 1993, tendo, entretanto, ocorrido na década de 80, 

levaram Swain a começar a elaborar a HPC em artigo publicado em 1985. Dedicamos o 

primeiro capítulo da presente dissertação a uma apresentação mais detalhada da HPC.  

                                                 
3
 O termo “Aquisição de L2” é utilizado neste trabalho para fazer referência a toda e qualquer forma de 

aprendizagem de outra língua que não a materna (L1). Desta forma, não fazemos distinção entre L2 e LE, 

bem como utilizamos os termos aquisição e aprendizagem indistintamente. 
4
 No original: “A term used in psycholinguistics to refer to the external linguistic data available to speakers 

in the course of acquiring a language”. (CRYSTAL, 2003, p. 236) 
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Como afirmado no primeiro parágrafo, trabalhamos com a perspectiva 

emergentista/conexionista de aquisição de L2. O emergentismo é uma corrente filosófica 

e científica cujas bases se encontram nos trabalhos do filósofo John Stuart Mill (1843), o 

qual propôs que um sistema tem propriedades que totalizam mais do que a soma das 

partes. Este insight se tornou relevante para o estudo de sistemas complexos. Um sistema 

é considerado complexo se sua dinâmica não é linear, envolvendo diversas partes em 

interação e interconexão. Um sistema complexo está em constante fluxo e seus efeitos 

estão fora de proporção em relação a suas causas (O’Grady, 2010). A abordagem 

emergentista da linguagem a considera como um sistema complexo altamente adaptativo 

(N. Ellis et. al., 2008).  

Para a abordagem emergentista, a linguagem é um sistema complexo e emergente, 

pois, em oposição a teorias que propõem uma faculdade da linguagem e que defendem a 

existência de uma Gramática Universal, defende-se que as regras da linguagem emergem 

como resultado da interação entre processos cognitivos de domínio geral, processos de 

interação social e experiência
5
. (N. Ellis et. al., 2008). Consideraremos a abordagem 

emergentista mais detalhadamente no capítulo 2 desta dissertação. 

O emergentismo encontra respaldo empírico através das técnicas do 

conexionismo, uma abordagem de estudos cognitivos que busca explicar as habilidades 

intelectuais humanas através do uso de redes neuronais artificiais (O’Grady, 2010; 

Garson, 2010). O conexionismo fornece meios para validação dos pressupostos 

emergentistas sobre aquisição, processamento, mudança e evolução da linguagem. 

(O’Grady, 2010; N. Ellis, 2001). No capítulo 2 desta dissertação, também fazemos mais 

considerações sobre o conexionismo. 

                                                 
5
 Aqui entendida como todo e qualquer background de uma determinada pessoa. 
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 A presente investigação possui relevância por seu caráter informativo acerca do 

processo de aquisição de línguas e por seu potencial de fundamentadora de decisões 

acerca do ensino dessas línguas. Partimos do princípio de que a prática pedagógica de um 

profissional teórico-crítico caracteriza-se pelas informações teóricas que se tem sobre o 

que se aborda (ensino, no caso de professores) e seu posicionamento crítico diante de tais 

construtos, posicionamento este que é fruto de seu olhar investigativo sobre seu campo 

(sala de aula) e seu instrumento de trabalho (língua), conforme Moita Lopes (1996). 

Desta forma, este trabalho é uma tentativa de buscar fundamentação teórica na 

psicolinguística para práticas de sala de aula. 

 R. Ellis (2008) argumenta que, tradicionalmente, os professores são os principais 

responsáveis pelo que se faz em uma sala de aula, uma vez que decidem sobre o que será 

ensinado e de que forma, ou seja, tomam decisões sobre o conteúdo, a estrutura e a 

metodologia de ensino. Segundo o autor, tudo isto se dá a partir de uma teoria sobre a 

aquisição de linguagem. Argumenta, ainda, que esta teoria pode não ser explícita, já que 

muitas vezes a visão que um professor tem sobre a linguagem pode ser oculta, e apenas 

aparecer de forma implícita através de suas ações. Para R. Ellis (op.cit, p. 2), não há 

ensino de língua sem que haja uma teoria sobre a aprendizagem de línguas, ainda que esta 

exista apenas como um conjunto de crenças implícitas. 

 Nesta perspectiva, o estudo sobre o processo de aquisição de L2 torna-se 

relevante na medida em que se apresenta como uma forma de tornar explícito o 

conhecimento sobre como se desenvolve a L2. Retomando o trabalho de R. Ellis (op.cit), 

princípios só podem ser examinados quando se tornam explícitos. Professores que 

operam com base apenas em crenças implícitas tendem a não serem críticos e a serem 



16 

 

resistentes a mudança. Além disso, costumam acompanhar as últimas tendências no 

ensino de línguas de forma irrefletida e sem orientação por princípios (p. 3). Uma vez 

tornados explícitos os princípios com base nos quais um professor atua, esses princípios 

podem passar a ser objeto de reflexão crítica por parte deste professor. É neste sentido 

que um entendimento consciente sobre o processo de aquisição de L2 pode se fazer um 

instrumento para a melhoria do ensino.  

 Mais de duas décadas se passaram desde que os textos sobre a HPC que 

analisamos foram publicados. Os principais autores encaminharam suas pesquisas em 

outros rumos ou mesmo em rumos complementares desde então. No entanto, a análise 

destes trabalhos iniciais sobre a HPC ainda se faz relevante, na medida em que estes têm 

servido de base teórica para muitas produções acadêmicas na área de Linguística 

Aplicada no Brasil, tais como Seba (2008), Lacerda (2009) e Diniz (2010), e no exterior, 

como Quinn (2008), Kirby (2008), Numata (2009) e Xiaou (2006) entre outros.  

 É importante ressaltar que anos após a proposição da HPC, o termo output foi 

substituído nos trabalhos de Swain pelo termo collaborative dialog (diálogo 

colaborativo), pois, segundo a referida autora (2001), a compreensão mais ampla da 

língua, seu uso e sua aprendizagem ficavam impedidas pela noção de produção como 

produto da aprendizagem que ficava enviesada pelo termo output. Mais recentemente, 

Swain (2006) sugeriu o termo languaging que, de acordo com a autora. “se refere ao 

processo de fazer sentido e de moldar o conhecimento e a experiência através da língua” 

(p. 151)
6
. Para os propósitos deste trabalho, contudo, optamos por continuar usando o 

termo output. 

                                                 
 



17 

 

 As mudanças na terminologia utilizada revelam uma mudança no referencial 

teórico da hipótese: a teorização socioconstrutivista de Vygotsky (1978, 1987) passa a ser 

tomada como pressuposto para o desenvolvimento humano e para a aprendizagem em si. 

Desta forma, a pesquisa sofre mudanças em suas bases teóricas e em seus objetivos. 

Mantivemos o foco desta dissertação na HPC porque objetivamos investigar se podemos 

encontrar respaldo para afirmarmos o papel da produção para a aquisição de L2 dentro da 

abordagem emergentista/conexionista.  Podemos apontar que a perspectiva 

emergentista/conexionista não diverge da teoria socioconstrutivista em relação a alguns 

conceitos centrais, como a importância da sociointeração para o desenvolvimento 

linguístico e o papel da cultura nesse processo. No entanto, essas abordagens têm 

construtos teóricos diferentes e privilegiam determinados aspectos em detrimento de 

outros. Na medida em que a abordagem emergentista/conexionista privilegia os aspectos 

cognitivos do desenvolvimento humano, encontramos nela melhor adequação aos 

propósitos deste trabalho. 

Por se tratar de uma pesquisa de natureza eminentemente bibliográfica, 

utilizaremos como dados para a investigação acerca da HPC os trabalhos de Swain (1985; 

1993; 1995), Kowal & Swain (1994), Swain & Lapkin (1995). Para fins de melhor 

visualização de alguns aspectos a serem considerados nesta pesquisa, dividimos o 

desenvolvimento da hipótese em dois momentos, nos quais é possível observar mudanças 

qualitativas na proposta de Swain e de seus colaboradores nos encaminhamentos das 

análises.  

                                                                                                                                                 
6
 No original: “it refers to the process of making sense and shaping knowledge and experience through 

language.” 



18 

 

O primeiro compreende o momento que vai desde uma proposição inicial a favor 

de um foco na produção até uma configuração de quais seriam os processos cognitivos 

tidos como responsáveis por auxiliar a aquisição de L2. São considerados como 

pertencentes a este momento os seguintes artigos: Swain (1985; 1993; 1995), Kowal & 

Swain (1994), Swain & Lapkin (1995). 

O segundo momento conta com uma produção mais vasta. Nele, há uma mudança 

de foco – a argumentação acerca dos processos cognitivos considerados como envolvidos 

nos eventos de produção dá lugar à argumentação fundamentada no Socioconstrutivismo 

como perspectiva teórica, na metodologia de interação em pares para a construção de 

conhecimento, na metodologia de pesquisa que faz uso de Protocolos Verbais e, como 

unanimidade em todos os textos, à discussão sobre Foco-na-forma como caminho para a 

proficiência dos alunos na língua alvo. São considerados como pertencentes a este recorte 

os artigos de Swain (1996; 2000; 2000; 2005), Swain & Lapkin (2001a; 2001b; 2002a; 

2002b) e Lapkin & Qi (2001). 

Restringiremos nossa análise ao que consideramos ser o primeiro momento da 

hipótese, pois acreditamos que nestes artigos são colocadas algumas questões para 

investigação que não são respondidas e, desta forma, propiciam outros encaminhamentos. 

O que desejamos, assim, é buscar aparato teórico no emergentismo/conexionismo para 

referendar a HPC, considerando que esta hipótese aparentemente carece de instrumental 

teórico específico para dar conta de fenômenos de natureza mental. 

Estabelecido nosso recorte, fizemo-nos as seguintes perguntas: quais são os 

modelos de Aquisição de Segunda Língua adotados nos trabalhos de HPC? Qual a 

natureza das evidências que fundamentam a argumentação a favor da hipótese? De que 



19 

 

forma uma leitura psicolinguística dos fatos apresentados como processos cognitivos 

desencadeados em momento de produção – considerados como capazes de auxiliar o 

processo de aquisição – poderia contribuir para referendar a HPC? 

No intuito de responder às questões supracitadas, a presente dissertação organiza-

se da seguinte forma: no primeiro capítulo, buscamos evidenciar de que forma diferentes 

construtos acerca da natureza do fenômeno linguístico influenciaram as perspectivas da 

LA. Mencionamos apenas os movimentos teóricos que tiveram relevância para a 

proposição da HPC. Fazemos um breve histórico desde as influências dos pressupostos 

behavioristas até o advento da abordagem comunicativa. Também explicitamos alguns 

conceitos fundamentais para a leitura desta dissertação, como a noção de interlíngua e de 

competência comunicativa, dentre outros. Descrevemos, então, a Hipótese do Insumo 

Compreensível, proposta por Krashen (1982, 1985), salientando sua importância para a 

compreensão do que veio a ser a HPC. 

No capítulo dois, apresentamos mais detalhadamente a HPC, seus pressupostos e 

argumentos. Apontamos o contexto de proposição da HPC e sua principal premissa – a de 

que, em determinadas circunstâncias, produzir na língua alvo desempenha um papel 

relevante no processo de aquisição de L2. Em seguida, detalhamos o que os proponentes 

da HPC chamaram de funções da produção no processo de aquisição de L2, bem como os 

argumentos e evidências levantados a favor da hipótese. Concluímos apontando para a 

falta de dados empíricos que deem sustentação à hipótese, principalmente no que diz 

respeito a pesquisas que priorizem a investigação de aspectos psicolinguísticos.  

No terceiro capítulo desta dissertação, descrevemos o processo de aquisição de L2 

sob uma perspectiva emergentista/conexionista, buscando salientar as diferenças entre as 
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explicações fornecidas por este referencial em comparação com a perspectiva gerativista.

 A explicitação do que se entende como natureza do fenômeno da linguagem é 

necessária a qualquer teorização sobre a aquisição de primeiras e segundas línguas. Neste 

sentido, este capítulo se dedica a exposição do emergentismo/conexionismo, ao qual 

aderimos. 

 Primeiramente, propomos uma breve revisão da abordagem gerativista para o 

processo de aquisição, salientando as principais diferenças entre esta perspectiva e a 

emergentista/conexionista sobre a natureza do fenômeno da linguagem. Logo depois, 

trabalhamos os pressupostos emergentistas/conexionistas sobre o processo de aquisição 

de L2. Apontamos que as hipóteses emergentistas encontram a possibilidade de testagem 

e de análise formal através dos modelos conexionistas, os quais proveem respaldos 

empíricos para os argumentos emergentistas. 

 No quarto e último capítulo deste trabalho, buscamos analisar de que formas os 

pressupostos emergentistas/conexionistas presentados no capítulo anterior podem 

referendar a hipótese objeto deste trabalho – a HPC. Inicialmente confrontamos a 

perspectiva emergentista/conexionista para a aquisição de L2 com as hipóteses de 

Krashen (1982). Depois, apresentamos as críticas krashenianas à HPC. Por último, 

fazemos uma análise da HPC a partir do emergentismo/conexionismo, buscando 

encontrar nesta perspectiva teórica fundamentos para defender o lugar da produção para o 

processo de aquisição de L2. 

É importante mencionar novamente que o objetivo deste trabalho não é o de 

fornecer evidências empíricas que busquem comprovar a validade da HPC, mas o de 

buscar sustentação teórica para a hipótese, pois, como argumentamos anteriormente, esta 
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carece de instrumental teórico de base psicolinguística. O objetivo deste trabalho é o de 

fornecer sustentação teórica para a HPC que fundamente futuras investigações empíricas.  
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Capítulo 1 

Antecedentes e Motivações da HPC 

 

1.1. Introdução. 

Em 1985, quando da publicação por Swain do artigo “Communicative 

Competence: some roles of comprehensible input and comprehensible output in its 

development”, o ambiente intelectual do ensino de L2 vivia o auge do movimento 

comunicativista, que tomava conta de quase toda a produção da época em Linguística 

Aplicada (LA). Não seria diferente com aquele artigo. Trata-se da primeira publicação 

acerca do que posteriormente convencionou-se chamar Comprehensible Output 

Hypothesis, ou a aqui já mencionada HPC.  Neste capitulo, trataremos do contexto 

teórico em que nasce a hipótese em questão. 

Neste capítulo, buscamos evidenciar como diferentes construtos acerca da 

natureza do fenômeno linguístico influenciaram os rumos da LA. Mencionamos apenas 

os movimentos teóricos que tiveram relevância para a proposição da HPC. Na seção 1.2, 

fazemos um breve histórico desde as influencias dos pressupostos behavioristas até o 

advento da abordagem comunicativa. Nessa seção, também explicitamos alguns 

conceitos fundamentais para a leitura desta dissertação, como a noção de interlíngua e de 

competência comunicativa, dentre outros. Na seção 1.3, descrevemos a Hipótese do 

Insumo Compreensível, proposta por Krashen (1982, 1985), a qual é de suma 

importância para a compreensão do que veio a ser a HPC. 

 

1.2 – Perspectivas da Linguística Aplicada e suas Aproximações com a 

Psicolinguística. 
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Primeiramente, trataremos sobre o paradigma que antes do comunicativismo 

servia de referência para a discussão sobre como se aprendia uma língua, e que acabou 

por influenciar também os estudos sobre ensino/aprendizagem de L2. Trata-se do 

behaviorismo, o qual teve em Skinner (1957) o principal teórico a aplicar os estudos do 

comportamento humano aos estudos de linguagem.  

Cumpre salientar que o behaviorismo propõe um estudo sobre o desenvolvimento 

humano; sobre como ocorre, desde o nascimento, a aprendizagem de habilidades gerais 

do homem, como o andar, o comer, o falar, dentre outras habilidades. A partir dos 

estudos de Pavlov (1927) em laboratório com animais, surge a explicação de que tudo o 

que aprendemos o fazemos através da formação de hábitos, o que se dá através do 

mecanismo de estímulo-resposta. A linguagem, considerada apenas mais um 

comportamento, como tantos outros, não está fora desta lógica. O behaviorismo defende 

que o desenvolvimento da linguagem na criança acontece por meio da imitação. A partir 

de um estímulo, que pode ser natural (fome, medo) ou não (estimulação externa), a 

criança repete os sons, palavras ou frases que ouviu de adultos em seu ambiente. A 

fixação do comportamento ocorre através do reforço positivo, que pode ser manifestado 

através de um elogio ou do simples alcance do que se buscava. Sua extirpação, por outro 

lado, acontece através do reforço negativo, sob a forma de uma correção, uma 

repreensão, ou o insucesso em se obter o que era desejado. É importante notar que em 

nenhum momento a dimensão mental do funcionamento da linguagem ou da 

aprendizagem de mecanismos gerais é abordada (Scarpa, 2004). 
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A explicação proposta pelo behaviorismo influenciou de forma grandiosa o ensino 

de L2, e reforçou, no início da década de 60, as bases do método de ensino audiolingual
7
, 

que por se referendar no mecanismo de funcionamento do estímulo-resposta, faz, ainda 

hoje, uso de repetições de pequenos diálogos por parte dos alunos, que são seguidas pela 

correção ou elogio do professor. Interessa salientar que, paralelamente ao sucesso do 

behaviorismo como base teórica nas práticas de ensino de idiomas, sua posição era 

decadente no âmbito dos estudos linguísticos, principalmente a partir da publicação da 

resenha do livro Verbal Behavior, de Skinner (1957), elaborada por Chomsky em 1959.  

Na mencionada resenha, Chomsky argumenta que somos capazes de produzir e 

gerar frases novas na língua a todo momento, afirmação que contraria o modelo teórico e 

metodológico proposto pelo behaviorismo, já que nele não há espaço para a criatividade, 

no sentido de o ser humano ser capaz de extrair as propriedades subjacentes de uma 

gramática e recombinar itens lexicais aprendidos, produzindo expressões e sequências 

que não formavam parte do input que recebeu do meio. Em contraposição a uma 

abordagem empiricista dos fatos, Chomsky (1959) propõe a hipótese inatista, ao 

argumentar que somos biologicamente programados para a linguagem, a qual se 

desenvolve no ser humano da mesma maneira que outras funções biológicas, e tem sua 

base de atuação na mente. Tais ideias já haviam sido apresentadas no livro de 1957, 

intitulado Syntactic Structures.  

                                                 
7
 O método audiolingual foi desenvolvido por Charles Fries (1945), o qual buscou aplicar princípios da 

linguística estrutural no desenvolvimento do método. Mais tarde, princípios do behaviorismo (Skinner, 

1957) foram incorporados ao método. O método apregoa que se adquire os padrões da língua alvo através 

do condicionamento – ajudando os aprendizes a responderem corretamente ao estímulo através de reforço. 

Os aprendizes superariam os hábitos da língua materna e formariam os hábitos da língua alvo. (LARSEN-

FREEMAN, 2002, p. 35). 
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Para Chomsky (1965, 1981), a capacidade humana de falar e entender uma língua, 

isto é, o comportamento linguístico dos indivíduos, deve ser compreendido como o 

resultado de um dispositivo inato, uma capacidade genética e, portanto, interna ao 

organismo humano, a qual deve estar sediada na biologia do cérebro/mente da espécie e é 

destinada a constituir a competência linguística de um falante. Essa disposição inata para 

a competência linguística ficou conhecida como Faculdade da Linguagem. 

A Faculdade da Linguagem é o dispositivo inato presente em todos os seres 

humanos, como herança biológica, que nos fornece um algoritmo, isto é, um sistema 

gerativo, um conjunto de instruções passo a passo, como as inscritas num programa de 

computador, o qual nos torna aptos para desenvolver a gramática de uma língua. Esse 

algoritmo é a Gramática Universal. Deve-se entender por Gramática Universal o conjunto 

das propriedades gramaticais comuns compartilhadas por todas as línguas naturais, bem 

como as diferenças entre elas que são previsíveis segundo as opções disponíveis na 

própria Gramática Universal. (CHOMSKY, 1980)  

Se, nos Estados Unidos, Chomsky se caracterizou como a principal fonte de 

críticas ao behaviorismo, dando origem a uma linguística formalista, sintaticista, na 

Europa, por sua vez, as críticas à teoria behaviorista fizeram emergir uma linguística 

centrada no uso social da linguagem. O contexto neste continente era propício para o 

ensino de línguas, devido a políticas públicas para tal, por conta da então formação e 

fortalecimento do Mercado Comum Europeu (ALMEIDA FILHO, 2003:27). Neste 

contexto surgiu o movimento comunicativista, que posteriormente se faria predominante 

em toda a LA. Dos estudos de Firth (1957) e Halliday (1969; 1970) surgiram os 

fundamentos do ensino comunicativo de línguas. Esta abordagem de ensino se organiza a 
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partir de funções comunicativas (pedir desculpas, descrever, convidar, prometer), 

contrariamente à abordagem gramatical, que, por sua vez, se orienta por formas 

gramaticais e enfatiza como essas formas devem ser combinadas para produzir orações. 

Na abordagem gramatical, o foco está no aprender sobre a língua, enquanto na 

abordagem comunicativa, aprende-se a língua. 

A abordagem comunicativa
8
 encontrou as bases para a formulação de um de seus 

principais conceitos em Hymes (1972), a saber, o de competência comunicativa
9
. Hymes 

(1972) adota uma noção mais ampla de aquisição da linguagem e, em lugar da díade 

competência-desempenho apresentada por Chomsky (1965), faz uso do termo 

competência comunicativa, e coloca na esfera da competência conhecimentos e 

habilidades que em Chomsky (1965) eram abstraídos como sendo da esfera do 

desempenho, demonstrando clara preocupação com o uso da língua (TEIXEIRA DA 

SILVA, 2002, p. 1). De acordo com Hymes: 

 

 

Temos de atentar para o fato de que uma criança normal adquire 

conhecimento das sentenças, não apenas em termos gramaticais, mas também 

em termos de apropriação. Ela adquire conhecimento sobre quando falar, 

quando não falar, e sobre o que falar com quem, onde e de que maneira. 

                                                 
8
 “Motivados pelo crescente interesse em se adquirir uma capacidade de uso real de novas línguas e 

embalados por críticas ao estruturalismo audiolingualista, os apoiadores da abordagem comunicativa 

propõem que a experiência de adquirir mais do que aprender seja priorizada. O ensino não deveria ser 

pautado por critérios sistêmicos da língua e, sim, por comunicação compreensível organizada em torno de 

temas e tópicos, conteúdos de outras disciplinas, projetos e tarefas que valorizam continuamente a 

produção de sentido entre os participantes da pequena comunidade de uma sala de aula como aspirantes ao 

uso situado da nova língua. A unidade básica do idioma que requer atenção é o ato comunicativo. A função 

se sobrepõe à forma, e o significado e situações de uso é que inspiram o planejamento didático, a confecção 

ou escolha de materiais, a construção de experiências comunicacionais de aprender e modos interativos de 

avaliação da competência comunicativa na nova língua.” Disponível em: http://www.sala.org.br/a/ . 

Verbete: Abordagem Comunicativa. Consulta em 28/05/2012. 
9
 “Capacidade de mobilizar e articular conhecimentos de língua e de comunicação sob certas atitudes em 

interação com o propósito de se situar socialmente numa língua (materna, segunda ou estrangeira). O 

mesmo que Competência Comunicacional.” Disponível em: http://www.sala.org.br/c/ . Verbete: 

Competência Comunicativa. Consulta em 28/05/2012. 

http://www.sala.org.br/a/
http://www.sala.org.br/c/
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Resumindo, a criança se torna apta a realizar um repertório de atos de fala, a 

participar de eventos de fala, e a avaliar a realização destes por outros. Esta 

competência é integralizada com atitudes, valores e motivações acerca da 

linguagem, suas características e seus usos, e integralizada com competência e 

atitude para a interrelação da linguagem com outros códigos de conduta social. 

(HYMES, 1972, P. 277-278)
10

 

 

 

 Em 1980, Canale e Swain propõem uma sistematização da proposta de 

competência comunicativa, apresentada originalmente em Hymes (1972), que passou a 

ter grande influência na abordagem comunicativa de ensino de línguas. Nesta proposta, 

são apresentados quatro conceitos que juntos comporiam a noção de competência 

comunicativa. São eles: 

 

a) competência gramatical: implicando o domínio do código linguístico; esse é o aspecto 

da competência comunicativa que mais se aproxima do conceito de competência em 

Chomsky (1965), no sentido de se tratar de um conhecimento especificamente sistêmico, 

diferindo-se deste, entretanto, por ter um caráter consciente, explícito. 

  

b) competência sociolinguística: implicando o conhecimento das regras sociais que 

norteiam o uso da língua, compreensão do contexto social no qual a língua é usada. Tal 

competência permite o julgamento da adequação do qual nos fala Hymes, citado acima; 

 

                                                 
10

 No original: “We have then to account for the fact that a normal child acquires knowledge of sentences, 

not only as grammatical, but also as appropriate. He or she acquires competence as to when to speak, when 

not, and as to what to talk about with whom, when, where, in what manner. In short, a child becomes able 

to accomplish a repertoire of speech acts, to take part in speech events, and to evaluate their 

accomplishment by others. This competence, moreover, is integral with attitudes, values and motivations 

concerning language, its features and uses, and integral with competence for, and attitudes toward, the 

interrelation of language with other code of communicative conduct [viz. social interaction].”   
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c) competência discursiva: dizendo respeito à conexão de uma série de orações e frases 

com a finalidade de formar um todo significativo. Este conhecimento tem de ser 

compartilhado pelo falante/escritor e ouvinte/leitor; e 

 

d) competência estratégica: como a competência comunicativa é relativa, estratégias de 

enfrentamento devem ser usadas para compensar qualquer imperfeição no conhecimento 

das regras. É a competência para conseguir se comunicar mesmo quando falta 

competência gramatical ou discursiva, por exemplo. 

Para Canale e Swain (1980), os alunos só adquiririam competência comunicativa 

se ficassem expostos, de maneira uniforme, a essas quatro formas de competência, já que 

dizem respeito a aspectos complementares que, conjuntamente, tornariam o aprendiz 

competente em termos comunicativos. O objetivo desses dois autores com essa proposta 

de sistematização era o de transformar o conceito de Hymes (1972), de natureza 

essencialmente teórica, em unidades pedagogicamente manipuláveis, que poderiam servir 

de base para uma grade curricular e prática de sala de aula. 

Para os objetivos deste trabalho, a menção ao texto de Canale e Swain (1980) se 

faz relevante no sentido de explicitar o que a principal autora da HPC tem por visão de 

linguagem e de aquisição de L2. Trabalhando com esta perspectiva, ao considerar os 

mecanismos relacionados à aquisição da linguagem, Swain (1985) busca analisar 

aspectos tanto de conhecimento especificamente linguísticos quanto de uso. 

Na LA, os efeitos daquilo que ficou conhecido como Revolução Cognitiva da 

década de 50 (Côrrea, 2006) ficaram restritos a alguns poucos aspectos, uma vez que, 

neste campo, as influências da Sociolinguística de Labov (1972), dos estudos de 
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Interação de Hymes (1972) e do Socioconstrutivismo de Vygotsky (1978, 1987) se 

fizeram sentir mais fortemente.  

A argumentação sobre a realidade mental da linguagem passou a se fazer presente 

na LA principalmente a partir da década de 70, quando os estudos de Selinker (1972) e 

Corder (1967, 1971) sobre a análise de erros os fizeram postular a favor de uma dimensão 

mental da L2. Em 1972, Selinker, a partir da observação de que havia certo nível de 

sistematização na manifestação linguística dos aprendizes, propôs que tal sistematicidade 

era fruto de uma “estrutura psicológica latente no cérebro e que se põe em funcionamento 

quando o indivíduo tenta aprender uma L2”
11

. (SELINKER, 1972, p.209). A isto o autor 

denominou Interlíngua, e a caracterizou como um sistema linguístico mental 

independente tanto da L1 quanto da L2 – um sistema intermediário entre ambas, portanto. 

Abordaremos os estudos de Corder (1967, 1971) e Selinker (1972) em capítulo posterior 

desta dissertação. 

É a noção de interlíngua que trará a dimensão interna da linguagem para o centro 

das atenções da LA, e que estimulará estudos diversos sobre como se desenvolve a L2 na 

mente dos aprendizes. A partir desses estudos, já não se sustentava a lógica de que erros 

são hábitos negativos que precisam ser extirpados ou de que se aprende língua pela 

imitação. Por um lado, os argumentos da criatividade, da pobreza de estímulos e da 

biologicidade da linguagem, de Chomsky, associados aos estudos de análise de erros que 

demonstravam a sistematicidade do funcionamento da L2, tornavam quase que palpáveis 

a existência de uma dimensão mental da L2. Por outro lado, os estudos de Firth (1957), 

Halliday (1969, 1970) e Hymes (1972), associados, fizeram surgir um ensino de línguas 

                                                 
11

 No original: “[…] psychological structure that is latent in the brain, activated when one attempts to learn 

a second language.” 
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que se orientasse por um foco nas funções comunicativas e no desenvolvimento das 

competências comunicativas dos aprendizes. Conjuntamente, estes fatores acabaram por 

tornar obsoleta a teoria behaviorista nos estudos acerca do ensino/aprendizagem de L2.  

 

1.3 – Krashen e a Hipótese do Insumo Compreensível. 

A aceitação da Interlíngua como uma parte fundamental do processo de aquisição 

de L2 trouxe consigo a inquietação de estudiosos sobre como se daria a origem e 

desenvolvimento da Interlíngua na mente dos aprendizes. Um desses estudos, o qual teve 

boa aceitação na área de LA, encontra-se entre as hipóteses de aquisição apresentadas por 

Krashen, em 1982, a saber, a Hipótese do Insumo Compreensível (HIC).  

Krashen (1982) propõe que a aquisição acontece somente quando o aprendiz 

entende mensagens na língua alvo (p. 19). Argumenta ainda que “insumo 

incompreensível (por exemplo, ouvir uma transmissão de rádio em uma língua 

desconhecida) não parece ajudar na aquisição de línguas” (p. 19)
12

. Conclui afirmando 

que “adquirimos quando nos focamos no que está sendo dito, em vez de como é dito” (p. 

19)
13

.  

O insumo ao qual se refere Krashen (1982) é aquele que está “ligeiramente acima 

do nível de competência adquirida”
14

 (p. 32). Nesta perspectiva, para que o aprendiz 

progrida para os próximos estágios da aquisição, ele precisa “entender insumo linguístico 

que inclua uma estrutura que seja parte do próximo estágio”
15

 (p. 32). Exemplificando, 

Krashen (1982) afirma que se um aprendiz está prestes a adquirir o morfema de –s de 

                                                 
12

 No original: “Incomprehensible input (e.g. listening to an unknown language on the radio) does not seem 

to help language acquisition.”   
13

 No original: “We acquire when we focus on what is being said, rather than how it is said.” 
14

 No original: “[...] input that is little beyond our current level of (acquired) competence.” 
15

 No original: “[...] to understand input language that is part of  the next stage.” 
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terceira pessoa do singular em inglês, então ele deve ler e ouvir insumo na língua que seja 

compreensível para o aprendiz e que contenha essa estrutura. 

Para ilustrar sua hipótese, Krashen (1982) propõe a fórmula i + 1, sendo i o nível 

atual de competência do aprendiz, e 1, o estágio imediatamente seguinte a i em uma 

ordem natural. Adquire-se língua, portanto, entendendo insumo que contenha i+1. 

Duas críticas podem ser apresentadas à hipótese de Krashen (1982). A primeira 

diz respeito ao fato de que afirmar que a aquisição se dá a partir de exposição a insumo 

que contenha i + 1 implica afirmar que é possível dizer a todo momento com precisão em 

que estágio de competência (esta em termos chomskianos) se encontra o aprendiz, o que 

não se apresenta como algo realizável, especialmente em contextos em que se tenha mais 

de um aprendiz. O segundo problema refere-se ao fato de que a fórmula i+1 enseja a 

adoção de uma suposta ordem natural no processo de aquisição, ou seja, significa 

postular que a aquisição de estruturas na língua segue uma determinada sequência, de 

maneira universal para todos os que adquirem L2. No entanto, pesquisas na área de 

aquisição de segundas línguas têm apontado que a sequência de aquisição varia de acordo 

com fatores diversos, e não é fixa nem universal.
16

 

O papel do insumo na proposta de Krashen (1982) pode ser encaixado no seguinte 

modelo de aquisição: 

 

 

 

Insumo 

Compreensível 

 

intake 

 (Insumo Absorvido) 

 

Conhecimento da L2 

(representação linguística) 

 

   output 

(Adaptado de ELLIS, 1997: 35) 

                                                 
16

 Para uma boa revisão dessas pesquisas, ver R. Ellis, 1997. 
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 Neste modelo, o aprendiz é exposto a insumo compreensível (i+I), o qual é 

processado em dois estágios. Primeiramente, partes deste insumo são absorvidas e retidas 

na memória de curto prazo. Isto é o que se compreende por intake. Posteriormente, parte 

do intake é armazenado na memória de longo prazo e passa a constituir o conhecimento 

da L2. Cumpre apontar que este modelo não foi proposto por Krashen (1982), mas trata-

se de nossa interpretação do que está exposto em seus trabalhos. 

Como pode ser observado, o foco principal desta hipótese encontra-se no Insumo 

que é fornecido aos aprendizes. Como observam Gass & Mackey (2003), Insumo é o sine 

qua non da aquisição (p. 177). Em termos simples, constitui o conjunto de dados 

linguísticos aos quais o aprendiz é exposto, que constituirá a fonte de onde os dados que 

serão utilizados para a construção da interlíngua serão retirados.  

Se por um lado a HIC tem o mérito de apontar para o fato de que é preciso haver 

absorção do conteúdo exposto por parte daquele que está em processo de aquisição de 

uma língua, por outro, ela estabelece uma relação falsamente direta entre o fato de um 

Insumo ser acessível à compreensão do indivíduo e a aquisição propriamente dita. Como 

mencionado anteriormente, entende-se por Insumo a língua à qual o aprendiz é exposto 

ao longo de seu processo de aquisição, e por intake (insumo absorvido) os dados dessa 

língua que serão retidos pelo aprendiz e que posteriormente passarão a fazer parte do seu 

conhecimento da L2. Além da pouca relevância dada ao processo de absorção do insumo, 

a proposta de Krashen (1982) nega a possibilidade de que a produção (output) teria 

alguma contribuição a dar ao processo de aquisição de L2. Para Krashen (1982, 1998), a 

fala e a escrita são resultados da aquisição, e não se constituem uma fonte para a mesma.  
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1.4. Conclusão. 

Neste capítulo, tratamos do contexto teórico em que nasceu a HPC. Buscamos 

evidenciar como diferentes construtos acerca da natureza do fenômeno linguístico 

influenciaram os rumos da LA. Fizemos um breve histórico desde as influências dos 

pressupostos behavioristas até o advento da abordagem comunicativa. Explicitamos 

também alguns conceitos fundamentais para a leitura desta dissertação, como a noção de 

interlíngua e de competência comunicativa, dentre outros. Além disso, descrevemos a 

Hipótese do Insumo Compreensível, proposta por Krashen (1982, 1985), que se torna 

fundamental para o entendimento da HPC, a qual abordaremos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 2  

A Hipótese da Produção Compreensível. 

 

2.1. Introdução. 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar mais detalhadamente a HPC, seus 

pressupostos e argumentos. Na seção 1.2, apontamos o contexto de proposição da HPC e 

sua principal premissa – a de que, em determinadas circunstâncias, produzir na língua 

alvo desempenha um papel relevante no processo de aquisição de L2. Na seção 1.3, 

detalhamos o que os proponentes da HPC chamaram de funções da produção no processo 

de aquisição de L2, bem como os argumentos e evidências levantados a favor da 

hipótese. Em 1.4, descrevemos dois estudos empíricos sobre a hipótese. O objetivo desta 

seção é o de ilustrar mais objetivamente a aplicação dos pressupostos da HPC em 

investigações. Concluímos apontando para a falta de dados empíricos que deem 

sustentação à hipótese, principalmente no que diz respeito a pesquisas priorizem a 

investigação de aspectos psicolinguísticos.  

 

2.2. O Surgimento da HPC. 

Conforme apresentamos no capítulo anterior, dentre as tendências teóricas que se 

apresentavam com influência no campo de LA, Swain (1985) posicionava-se a favor da 

abordagem comunicativa no ensino de línguas. Sua busca em seu contexto de trabalho era 

a de entender e fomentar o desenvolvimento das competências comunicativas nos 

aprendizes. Neste sentido, sua noção de competência diferenciava-se daquela apresentada 

por Krashen (1982).  
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No capítulo anterior, ao apresentarmos a HIC, de Krashen (1982), apontamos que 

a competência de que tratava seu trabalho era a competência gramátical, em uma analogia 

ao uso do termo na perspectiva chomskiana. Swain (1985), por outro lado, apresenta uma 

noção de competência holística, calcada nos trabalhos de Hymes (1972), que abrange os 

níveis gramaticais, discursivos, sociolinguísticos e estratégicos
17

. A esta forma de 

competência denominou-se competência comunicativa. 

Com base nesses contrapontos, Swain (1985) elabora uma tentativa de expansão 

da hipótese de Krashen (1982). Swain (1985) argumenta que insumo compreensível é 

necessário, porém não suficiente para que se tenha sucesso na aquisição de segunda 

língua, especialmente para que se atinja a proficiência
18

 no processo de aquisição. 

Consequentemente, a autora afirma que é preciso que se dê aos falantes não-nativos 

oportunidades de produção na língua alvo. Argumenta também que não se trata de 

qualquer produção, mas de situações nas quais se tem a oportunidade de “transmitir uma 

mensagem de forma precisa, coerente e apropriada”
19

 (op. cit: 249). Observe-se que esta 

afirmação é coerente com sua visão de língua e de qual seria a competência a ser 

alcançada pelo aprendiz. Swain (1995) sustenta que a intenção não é a de 

 

[...] minimizar o papel da compreensão, ou mesmo insumo, na teorização de 

aquisição de segunda língua. Ao contrário, deseja-se defender a proposta de 

                                                 
17

 Para um detalhamento acerca do ensino comunicativo de línguas e das competências comunicativas, ver 

capítulo 1 desta dissertação. 
18

 “[...] although comprehensible input (Krashen 1981b, 1982) may be essential to the acquisition of a 

second language, it is not enough to ensure that the outcome will be native like performance” (SWAIN, 

1985:236). Este é um dos poucos trechos em que a autora menciona o que entende por proficiência. De 

modo geral, depreende-se de seu texto que o termo proficiência é usado para designar desempenho que se 

assemelha ao de falantes nativos em termos de competência gramatical, discursiva e sociolinguística. 
19

 No original: “[...] the delivery of a message that is conveyed precisely, coherently , and appropriately”. 
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que, sob algumas condições, a produção facilita o processo de aquisição de 

maneira diferente, ou enriquece, àquela [a açao] do insumo. (op. cit: 371)
20

 

 

 

A produção de que trata a HPC é chamada de compreensível, em uma analogia à 

fórmula criada por Krashen (i+1), uma vez que, para Swain (1985), era necessário que o 

aluno não só conseguisse transmitir uma mensagem, mas que o fizesse com precisão 

gramatical, com coerência e com adequação pragmática. Sua noção de produção refere-

se, portanto a uma produção que leve o aprendiz além do que consegue produzir naquele 

momento. Vale notar que na HPC, o uso do termo compreensível extrapola o sentido de 

inteligível que o mesmo termo apresenta nos trabalhos de Krashen (1982) (VIDAL, 2004, 

p.18). Esta forma de produção também foi chamada de pushed output (produção 

demandada), na medida em que, nesta perspectiva, o papel daquele que interage com o 

aprendiz seria o de estimulá-lo a produzir o conteúdo mais adequado na língua alvo, e 

não aceitar qualquer produção que fosse compreensível, mas não estivesse apropriada em 

termos de competência gramatical, discursiva e sociolinguística. 

Em artigo de 1993, Swain apresenta trechos de uma entrevista concedida a ela por 

uma ex-aluna de um programa de imersão em língua francesa, a fim de exemplificar ao 

que se refere sob o termo pushed output. Inicialmente, a aluna diz se recordar de ler a 

maior parte do tempo em que esteve em sala no programa de imersão. Quando 

perguntada sobre se gostaria de ter tido oportunidades para falar em sala, a aluna 

responde: 

 

                                                 
20

 No original: “we are no minimizing the role of comprehension, or input, in SLA theory; rather, we wish 

to make the case that sometimes, under some conditions, output facilitates second language learning in 

ways that are different from, or enhance, those of input.” 
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Acho que sim. Não me importaria de poder sentar com alguém e ter 

uma conversa, mas não me deixe continuar quando eu disser a palavra 

inadequada em inglês. Eu simplesmente acrescento palavras, e isto é 

perfeitamente aceitável por meus professores, mas geralmente eles não 

me dão um retorno do tipo ‘esta é a palavra em francês. É assim que 

você deve dizer isso’.
21

 (SWAIN, 1993, p. 158) 

  

Swain (1993) argumenta que o interesse desta aluna está não apenas em se 

envolver em conversas em francês, mas em ser demandada (pushed) a fazer o melhor 

enquanto produz. Em outro trecho do mesmo artigo (p. 161), Swain apresenta um 

exemplo de uma situação em que o aprendiz é levado a produzir algo com maior precisão 

linguística por parte de seu professor. O professor questiona o aluno sobre as diferenças 

entre as cartas formais e informais, ao que se segue o seguinte diálogo: 

 

Aluno: La chose en ba. 

Professor: ‘La chose en ba’? 

Aluno: La salutation finale. 

 

No exemplo acima, o aluno produz uma resposta bastante genérica para a 

pergunta do professor (‘a coisa embaixo’). Apesar de ter sido provavelmente 

compreensível a que o aluno se referia com aquela expressão, o professor demanda dele 

uma resposta mais precisa, levando-o a melhorar sua produção (‘a saudação final’). Tal 

exemplo é dado para ilustrar a postura de demandar uma produção mais coerente e 

apropriada por parte do aluno. 

Swain (1993) propõe, com isso, que, em situações em que o aluno é levado a 

produzir na língua alvo com precisão linguística e discursiva, são desencadeados 

processos cognitivos que atuam na aquisição de L2. Para Swain, os momentos de 

                                                 
21

 No original: “I think so. I wouldn’t mind being able to sit down and have a conversation, but just don’t 

let me go when I say the odd word in English. I just add them in, and that’s perfectly acceptable to my 

teachers, but usually they don’t hit me back with ‘This is the word in French. This is how you say this’”. 
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produção são úteis não só para o ganho na fluência como também para ganhos no 

desenvolvimento linguístico como um todo. 

Neste ponto, encontramos mais uma divergência entre Krashen (1982) e Swain 

(1985, 1995): para Krashen “a fluência na fala não pode ser ensinada diretamente. Em 

vez disso, a habilidade de falar fluentemente e facilmente em uma segunda língua 

emerge por ela mesma, depois que uma quantidade suficiente de competência foi 

adquirida através do insumo”
22

. (1982, p. 20. Grifo no original). Swain, por outro lado, 

baseando-se em sua experiência com alunos de imersão, argumenta que a produção 

precisa ser oportunizada em sala de aula e que essas oportunidades precisam ser 

sistematizadas de forma que se maximizem as possibilidades de desenvolvimento 

linguístico. Detalharemos esse argumento de Swain nos parágrafos que se seguem.  

Retornando ao artigo de Swain (1985), encontramos o contexto da pesquisa: trata-

se de estudantes de língua materna inglesa que participam de um programa de imersão 

em língua francesa no Canadá. A autora pontua também que o uso da língua alvo pelos 

alunos fora do contexto do programa é infrequente, e que suas principais fontes de 

insumo são os professores, que são falantes nativos, e seus colegas, aprendizes não-

nativos.  

A pesquisa foi motivada pela constatação de que mesmo após anos de intensa 

exposição a variadas formas de insumo na língua alvo, os aprendizes ainda apresentavam 

muitos problemas com a estrutura da língua ao tentarem se comunicar na língua alvo. A 

suspeita inicial recaiu sobre o fato de que eram dadas poucas oportunidades de produção 

oral e escrita na língua alvo aos alunos do programa, o que parecia trazer alguma 

                                                 
22

 No original: “Spoken fluency in second languages is not taught directly. Rather, the ability to speak 

fluently and easily in a second language emerges by itself, after a sufficient amount of competence has 

been acquired through input.” 
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explicação para a reconhecida dificuldade com a estrutura da língua apresentada pelos 

alunos. Além de infrequentes, os momentos de produção também não pareciam ser 

estruturados de modo a propiciar o desenvolvimento linguístico dos aprendizes (SWAIN, 

1993). 

Apresenta-se como evidência para dar suporte à hipótese o fato de pesquisas 

demonstrarem que os alunos que ingressam no programa de imersão no início da vida 

escolar tem pontuação equivalente a de falantes nativos em testes de compreensão 

auditiva e de leitura ao final do ensino fundamental. No entanto, na fala e na escrita, eles 

são claramente identificáveis como não nativos. (c.f. Swain 1984 e Genesee, 1987). 

Swain e Lapkin (1995) questionam então que, para uma teoria de aquisição de segunda 

língua que afirma que a única fonte de aquisição é o insumo compreensível, esses 

resultados dos programas de imersão apresentam fortes evidências contrárias. (op.cit. 

372).  

Segundo Swain & Lapkin (1995), uma vez que os aprendizes eram capazes de 

compreender e de serem compreendidos na língua alvo, o desenvolvimento linguístico 

dos alunos parecia sofrer forte desaceleração, fazendo com que a maioria deles se 

acomodasse nesse estágio. As autoras então definem como seu principal interesse fazer 

com que os alunos fossem além daquele ponto de desenvolvimento, de forma que 

apresentassem uma linguagem mais precisa e mais semelhante à de nativos. 

A partir da motivação apresentada acima, a pesquisa volta-se para a investigação 

sobre quais seriam os processos cognitivos desencadeados em momentos de produção 

oral e escrita na língua alvo, e que papéis esses processos desempenhariam no processo 

de aquisição de L2. Passaremos a uma análise desses aspectos no próximo item. 
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2.3. As Funções da Produção. 

Como fundamentado na seção anterior, evidências empíricas levam Swain & 

Lapkin (1995) a afirmar que “problemas que surgem em momentos de produção na 

segunda língua (L2) podem desencadear processos cognitivos que estão envolvidos na 

aprendizagem de segundas línguas” (p. 371)
23

. As autoras apontam como evidências para 

dar suporte à sua hipótese as pesquisas que demonstram o baixo rendimento dos alunos 

ao final do curso de imersão nas habilidades produtivas (fala e escrita) em exames 

realizados para fins de pesquisa, os relatos dos alunos do programa sobre suas 

dificuldades ao tentarem se comunicar na língua alvo e suas próprias observações em sala 

de aula. 

Como apresentado anteriormente, para Krashen (1998), a produção é resultado de 

que a aquisição da L2 aconteceu, e que sua função não pode ser outra que não a de auto-

insumo para o aprendiz. Na perspectiva deste autor, a fala e a escrita ocorrem como 

resultados naturais da aquisição, não podendo ser ensinadas e não havendo necessidade 

de que sejam estimuladas (KRASHEN, 1982, p. 20 e 32). Contrariamente a isto, a HPC 

sustenta que produzir linguagem de forma oral e escrita colabora com a aquisição (Swain, 

1995). Vale lembrar que o objetivo da HPC não é o de minimizar o papel do insumo na 

aquisição de L2, mas o de mostrar que a produção tem contribuições a dar a esse 

processo. 

A proposta sobre quais seriam essas formas de contribuição foi desenvolvida por 

Swain (1985, 1993) da seguinte maneira: ao produzirem na L2, os aprendizes podem 

                                                 
23

 Texto original: “[...] problems that arise while producing the second language (L2) can trigger cognitive 

processes that are involved in second language learning” 
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perceber (notice) um problema linguístico. Neste momento são desencadeados processos 

cognitivos que atuariam na aquisição de L2. Podemos elaborar a seguinte sistematização 

sobre quais seriam os processos cognitivos desencadeados pela produção e que atuariam 

na aquisição de L2 a partir da análise dos textos sobre a HPC estudados neste trabalho: 

 

a. como forma de prática, a produção na língua alvo enriqueceria a fluência;  

b. a produção promove noticing, ou seja, os estudantes perceberiam as lacunas 

em seu conhecimento, fazendo com que haja conscientização dos problemas 

linguísticos, trazendo a atenção dos alunos para aquilo que eles precisam 

descobrir na língua. Através desse processo os alunos se conscientizam do que 

não sabem; 

c. uma outra forma de atuação da produção no processo de aquisição de L2 seria 

a testagem de hipótese – durante a interação os alunos se baseariam no 

feedback da pessoa com quem estão interagindo para validar ou não as 

hipóteses que formularam sobre a língua. 

d. conforme os aprendizes refletem sobre o seu uso da linguagem, a produção 

ganha contornos metalinguísticos, habilitando-os a controlar e internalizar o 

conhecimento linguístico. 

 Em relação ao primeiro item, Swain (1995) afirma que mesmo da perspectiva do 

senso comum parece ser inquestionável que a prática enriquece a fluência. Vale-se, 

entretanto, dos estudos de Ellis (1988) e Schmidt (1992) para diferenciar fluência de 

precisão gramatical, e afirma que a prática leva à fluência, mas não necessariamente à 

precisão gramatical. Por outro lado, para a referida autora, as outras funções da produção 
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dizem mais respeito à última que à primeira. Esta função acaba sendo pormenorizada nos 

trabalhos futuros, e passa-se a considerar as outras três, na medida em que são mais 

relevantes para o propósito da hipótese em questão. 

 Ao falar em noticing, Swain & Lapkin (1995) se baseiam no trabalho de Schmidt 

& Frota (1986), os quais propõem, resumidamente mencionando, um princípio da 

percepção da lacuna, segundo o qual o aprendiz adquirirá a forma da língua alvo apenas 

se ela estiver presente em insumo compreensível e for percebida conscientemente. Para 

Swain & Lapkin (2005), a atividade de produzir na língua alvo pode propiciar que os 

aprendizes reconheçam conscientemente alguns de seus problemas linguísticos, o que os 

levaria a ter uma busca atenta daquilo que eles precisam descobrir sobre a L2. 

 Ao elaborar a função de testagem de hipóteses, Swain (1995) retoma os estudos 

de Selinker (1972) e Corder (1981). Aponta que estes estudos corroboram a consideração 

de que a produção, inclusive a que contém erros, é uma indicação de que o aprendiz 

formulou uma hipótese sobre a língua e a está testando. Swain (1995) argumenta então 

que, em algumas circunstâncias, essa produção pode não ser aprovada durante a interação 

e gerar um feedback que faça com que o aprendiz reformule sua construção ou reprocesse 

a linguagem, gerando o que será chamado nos trabalhos acerca da HPC de modified 

output (produção reformulada). O foco das pesquisas se voltará grandemente para 

investigações sobre essas reformulações – se elas são mantidas em produções futuras, 

como sinal de que novo conhecimento foi gerado, e de que maneira o reprocessar em si 

atua na aquisição.  

Em crítica à HPC, Shehadeh (2002) argumenta que  
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“[...] as pesquisas existentes em CO (Comprehensible Output) foram, em sua 

maioria, de natureza descritiva, focando-se principalmente na ocorrência (das 

reformulações) em si, e não na aquisição, ou ainda se a produção seria uma fonte 

de sucesso na aquisição e de que forma isso se daria.”
24

 (p. 597) 

 

 Apesar de mais de duas décadas desde sua proposição, a hipótese da produção 

compreensível ainda carece de investigações mais específicas no que diz respeito à 

aquisição de segunda língua. Swain & Lapkin (1995) apontam para essa carência, que é 

reafirmada por Swain (2007), a qual afirma que “estudos experimentais a partir de uma 

perspectiva de processamento de informações podem ser particularmente frutíferos. 

Investigações sobre os níveis e formas de processamentos engendrados pela produção em 

diferentes circunstâncias parecem ser uma rota interessante a ser seguida”.
25

 

Em nossas pesquisas sobre o tema, encontramos adicionalmente a necessidade de 

adequação das bases teóricas da HPC a uma teoria de aquisição de L2, que sirva tanto 

para revalidar a argumentação a favor da hipótese quanto para fundamentar investigações 

empíricas. A perspectiva adotada por Swain, mais claramente a partir de 2005, a saber, o 

socioconstrutivismo de bases vygotskiana (1978, 1987) não nos parece atender a essa 

demanda, na medida em que a) traz ótimas explicações sobre o papel da linguagem na 

construção do conhecimento, como fator de mediação da interação social, mas pouca 

explicação sobre como ocorre a aquisição da linguagem em si; b) como a teorização 

socioconstrutivista não se propõe a ser uma teoria específica sobre a  aquisição da 

                                                 
24

 No original: “[...] existing research on CO was mostly descriptive in nature, focusing primarily on 

occurrence per se rather than acquisition or whether and how output can be a source of competence in the 

L2.” 
25

 Declaração feita em apresentação oral em que a fala foi acompanhada de slides preparados por Swain, os 

quais estão disponíveis em http://www.celea.org.cn/2007/keynote/ppt/Merrill%20Swain.pdf. Consulta em 

20/03/2011. No original: “Experimental studies within an information processing framework would seem 

particularly fruitful. Investigation of the levels and types of processing that output, under different 

conditions, engenders seems to me to be a particularly interesting route to pursue.” 

 

http://www.celea.org.cn/2007/keynote/ppt/Merrill%20Swain.pdf
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linguagem, não responde às questões suscitadas pela HPC sobre os processos mentais 

desencadeados pela produção oral ou escrita na língua alvo e como eles estariam 

envolvidos no processo de aquisição de L2. 

Ao abordar a quarta e última premissa sobre como a produção estaria envolvida 

no processo de aquisição, Swain (1995, 2007) parece encontrar a conexão mais clara 

entre sua hipótese e o socioconstrutivismo – o verbalizar sobre a própria produção ou 

sobre a produção de outrem servindo como mecanismo de internalização do 

conhecimento, num processo de mediação através da linguagem, tal como está proposto 

na teoria socioconstrutivista (VYGOTSKY, 1978, 1987). 

Observando a argumentação a favor da HPC, encontramos algumas evidências. 

São elas: 

a) Apesar de ser originária de uma hipótese de aquisição de inspiração 

gerativista, a saber, a HIC, de Krashen (1982), não é parte da visão de 

linguagem dos autores da HPC que a construção da Interlíngua se dê nos 

moldes da perspectiva da Gramática Universal – ou seja, que a interlíngua se 

forme pela ação de mecanismos especificamente linguísticos, não acessíveis à 

manipulação consciente; 

b) Há evidências de que para os autores da HPC não há uma diferença 

fundamental entre aquisição e aprendizagem, como proposto por Krashen 

(1982), pois argumentam que fatores que seriam considerados elementos da 

aprendizagem por Krashen (1982) teriam papel a desempenhar na aquisição, 

unindo as duas instâncias; 
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c) A hipótese traz em seu escopo uma visão de língua e de aprendizagem para a 

qual a interação social e a cultura são fatores determinantes. Não há, mais uma 

vez, distinção entre as instâncias do uso e do conhecimento – ambas estão em 

forte interação e se afetam mutuamente. 

 

Ao escolhermos nosso referencial teórico para os objetivos deste trabalho, 

precisávamos optar por uma teoria psicolinguística de aquisição de linguagem que fosse 

minimamente coerente com esses pressupostos, e dialogasse com a nossa busca por 

respaldo teórico na psicolinguística para a HPC. Pela natureza da hipótese que 

investigamos, optamos pelo emergentismo/conexionismo, por acreditarmos que esta 

perspectiva apresenta importantes possibilidades de diálogo com a HPC, conforme será 

possível visualizar nos próximos capítulos.  

 

2.4. Estudos Anteriores sobre a HPC. 

 Nesta seção, descreveremos dois estudos empíricos sobre a HPC. Com isso, 

pretendemos ilustrar de forma mais objetiva como foram aplicados em estudos os 

pressupostos que apresentamos nas seções anteriores deste capítulo. Nesta revisão, nos 

preocupamos em enumerar aqueles estudos que procuraram observar a validade da HPC 

por meio de investigações empíricas, desconsiderando os estudos que utilizaram a 

hipótese como meio de investigar outros aspectos que não a própria validade da hipótese. 

Cumpre salientar que essa seção não se propõe a enumerar exaustivamente todos os 

estudos já realizados sobre a HPC, mas ilustrar as investigações já implementadas sobre a 

hipótese em questão. Desta forma, escolhemos aqueles estudos que são mais amplamente 
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citados e comentados na literatura pertinente. Dentre essas pesquisas, destacamos os 

trabalhos de Pica et al. (1989) e Nobuyoshi e R. Ellis (1993). 

 

2.4.1. Pica et. al. (1989). 

Pica et al. (1989) utilizou a interação entre pares de falantes nativos (Ns) e não-

nativos (NNs) em diferentes tarefas. O objetivo do estudo era o de descrever como os 

NNs reagiam quando os Ns indicavam ter dificuldades em compreendê-los nas tarefas, as 

quais diferiam em termos de quantidade e tipo de informação necessária.  

Este estudo demonstrou que durante o processo de negociação do significado, 

aprendizes modificaram sua produção em resposta a movimentos conversacionais, como 

pedidos de esclarecimento e confirmação. Pica e seus colegas encontraram que, em 

resposta a pedidos de esclarecimento e de confirmação, mais de um terço dos aprendizes 

modificaram suas produções em termos semânticos ou morfossintáticos. Os resultados 

mostraram que tarefas diferentes e a demanda linguística a elas associadas cumprem um 

papel diferente no que diz respeito a demandar uma maior e mais adequada produção 

(pushed output).  

Não fica claro, no entanto, até que ponto houve real aprendizagem por parte dos 

NNs. As modificações podem ter sido resultado de um direcionamento de recursos de 

atenção que permitiram ao falante concentrar-se em aspectos específicos (e às vezes 

relacionados à forma) da língua. O estudo também não resolve a questão crucial sobre a 

manutenção dessas novas formas produzidas em futuras produções dos aprendizes, o que 

indicaria ter havido alguma retenção desse novo conteúdo na memória de longo prazo, e 

consequentemente, serviria de indicação de que a aprendizagem teria ocorrido. 
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2.4.2. Nabuyoshi e R. Ellis (1993). 

Um outro estudo elaborado a fim de avaliar a HPC foi o de Nabuyoshi e Ellis 

(1993). Em um estudo de pequena escala, os investigadores compararam 3 participantes 

do grupo  experimental com 3 participantes do grupo de controle. O grupo experimental, 

sob a condição de “negociação focada de significado”, recebia um pedido de 

esclarecimento todas as vezes que cometia um erro na forma do tempo verbal do passado 

simples. O grupo de controle, na condição de “negociação não-focada de significado”, 

apenas recebia pedido de esclarecimento quando havia um problema real na 

comunicação.  

Em uma segunda sessão, uma semana depois, ambos os grupos só focaram 

negociação de significado, sem atenção especial à forma. Os resultados deste segundo 

estudo são mais relevantes, porque os ganhos observados na segunda sessão ocorreram 

em uma situação em que o foco não estava na forma, portanto, a explicação por meio de 

direcionamento de recursos de atenção é menos plausível neste caso.   

O estudo parece dar suporte à HPC na medida em que a produção demandada 

(pushed output) focada em um aspecto formal específico levou a uma melhora 

sustentável. Por outro lado, trata-se de um estudo pouco abrangente em termos de 

números de participantes para que receba tanto peso. 

 

2.5. Conclusão. 

Em sua discussão sobre a HPC, R. Ellis (1994: 284) conclui que ainda há pouca 

evidência sólida para dar suporte à hipótese. Nabuyoshi e R. Ellis (1993) afirmam que a 
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produção pode levar a um maior controle de aspectos já adquiridos, mas “não é claro se a 

produção compreensível pode resultar na aquisição de novos aspectos linguísticos”
26

 (R. 

ELLIS, 1994: 284).  Não será fácil chegar a evidências que suportem a HPC se as 

pesquisas não focarem aspectos linguísticos, como faz o estudo de Nabuyoshi e R. Ellis. 

Os dois estudos discutidos anteriormente podem ser interpretados como 

argumentos em favor da hipótese. Entretanto, não é possível depreender a partir destes 

estudos, e nem mesmo dos estudos de Swain, como os processos cognitivos presentes na 

produção teriam um papel a desempenhar na aquisição. Validar a HPC em termos de 

aquisição requer um modelo de aquisição de L2 que dê conta de aspectos 

psicolinguísticos e seja capaz de teorizar sobre processos cognitivos envolvidos na 

aquisição e processamento da linguagem. Como dito anteriormente, encontramos na 

psicolinguística de base emergentista/conexionista esses elementos. Abordaremos essa 

teorização no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 No original: “It is not clear whether ‘pushed output’ can result in the acquisition of new linguistic 

features.” 
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Capítulo 3 

A Aquisição de Segundas Línguas em uma Perspectiva 

Emergentista/Conexionista 

 

3.1. Introdução. 

 Neste capítulo, descreveremos o processo de aquisição de L2 sob uma perspectiva 

emergentista/conexionista, buscando salientar as diferenças entre as explicações 

fornecidas por este referencial em comparação com a perspectiva gerativista. 

A maneira como concebemos a natureza do sistema linguístico influencia 

grandemente o entendimento sobre como se dá a aquisição de L2. Isto se coloca de forma 

clara quando observamos os textos de Krashen (1982). Elaborados no âmbito da LA, seus 

trabalhos mostram um forte ancoramento teórico na pesquisa em psicolinguística de 

então, já que suas explicações para a aquisição de L2 baseiam-se em uma concepção 

gerativista de linguagem. Swain (1985), por sua vez, também no âmbito da LA, ao 

criticar a hipótese de Krashen (1982), contrapõe-se à visão gerativista de linguagem. No 

entanto, Swain (1985, 1995, 2000) não propõe uma teoria de aquisição de L2 que 

fundamente sua análise. Podemos deduzir alguns pressupostos da autora sobre como 

ocorre a aquisição de L2, mas não encontramos isso de maneira explícita em seus textos. 

Este fato confere um caráter ingênuo e teoricamente pouco fundamentado à sua análise. 

Swain (1985, 1995) se orienta por evidências empíricas e sustenta nelas sua 

argumentação, mas falta a seus textos rigor teórico que garanta coesão e coerência a sua 

argumentação. 
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 A explicitação do que se entende como natureza do fenômeno da linguagem é 

necessária a qualquer teorização sobre a aquisição de primeiras e segundas línguas. Neste 

sentido, este capítulo se dedica a exposição do emergentismo/conexionismo, ao qual 

aderimos. 

 Primeiramente, propomos uma breve revisão da abordagem gerativista para o 

processo de aquisição, salientando as principais diferenças entre esta perspectiva e a 

emergentista/conexionista sobre a natureza do fenômeno da linguagem. Logo depois, 

trabalhamos os pressupostos emergentistas/conexionistas sobre o processo de aquisição 

de L2. Apontamos que as hipóteses emergentistas encontram a possibilidade de testagem 

e de análise formal através dos modelos conexionistas, os quais provêem respaldos 

empíricos para os argumentos emergentistas. 

 Para o emergentismo, a sistematicidade da linguagem emerge a partir da interação 

entre construções. Estas construções, por sua vez, se desenvolvem, complexificando-se 

até formarem chunks. Neste processo, as frequências de token e type atuam de forma 

determinante (N. Ellis, 2001). Os itens 2.4.1 e 2.4.2 dedicam-se ao detalhamento desses 

processos. A seção 2.5 apresenta os mecanismos psicológicos de aprendizagem geral que 

subjazem à sequência de aquisição de L2 – que vão de construções até altas 

sistematicidades e generalizações, passando pelos chunks. No item 2.5.1 abordamos o 

conceito de memória, à luz de Schumann (2004), e as diferentes formas de conhecimento 

utilizadas no processo de aquisição de L2 (Dekeyser, 2009). Em 2.5.2, apresentamos o 

processo de chunking, enfatizando o papel deste na potencialização do uso da memória. 

No item seguinte, destacamos o papel da atenção para a aquisição de L2, apontando que 

há diferentes níveis de atenção envolvidos na aprendizagem em geral, e dentro disto 
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também na aquisição de L2, e que só ocorre aprendizagem a partir da interação entre 

esses diferentes níveis de atenção. (Schmidt, 2001; R. Ellis, 2004). Neste ponto, 

defendemos a inseparabilidade entre os conceitos de aquisição e aprendizagem, uma vez 

que processos conscientes (explícitos) e inconscientes (implícitos) podem ser observados 

em constante interação durante o processo de abstração das regularidades presentes no 

insumo. Apresentamos também uma breve explicação do modelo conexionista de 

processamento da linguagem e a descrição de um modelo de rede conexionista no item 

2.5.4. 

 Na seção 2.6 trabalhamos o conceito de Interlíngua. Propomos uma revisão do 

conceito de interlíngua e de aquisição de L2 à luz do conexionismo/emergentismo, com 

base nos trabalhos de Bybee (2008) e Ferreira-Junior (2007 e 2008). 

 Antes de passarmos a essas seções, entretanto, cumpre salientar as diferenças 

existentes entre o processo de aquisição de uma L1 por parte de uma criança e de uma L2 

por parte de um indivíduo que já tenha uma L1 consolidada. Podemos apontar o grau de 

desenvolvimento conceitual e a possibilidade ou não de uso de estratégias e recursos 

metacognitivos e metalinguísticos por parte do indivíduo como sendo um fator 

diferencial. Além disto, também precisamos apontar a diferença na natureza do insumo e 

o ambiente de aprendizagem. Por último, precisamos apontar a possibilidade de 

transferência linguística, ou seja, o aprendiz de L2 que já possui uma língua pode utilizar 

a estrutura desta ao longo de sua aprendizagem da L2. Porém, é importante frisar que, do 

ponto de vista emergentista/conexionista, a natureza do mecanismo de aquisição 

utilizado, baseado na utilização de fórmulas e construções de base probabilística, é 
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essencialmente a mesma, determinando os mesmos padrões de desenvolvimento em 

ambos os casos. 

 

 

3.2. A Perspectiva Gerativista. 

 

“Primeiramente, considero haver em nós certas noções primitivas, as quais são como 

originais, sob cujo padrão formamos todos os nossos outros conhecimentos.” 

(Descartes) 

 

“De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo, numa 

palavra, da experiência.” 

(Locke) 

 

 

 

As epígrafes citadas acima exprimem de maneira clara a questão central que 

diferencia a perspectiva gerativista do behaviorismo e da abordagem 

emergentista/conexionista adotada neste trabalho – a questão da origem do 

conhecimento: se oriundo de bases inatas ou proveniente da experiência do indivíduo 

com o meio. 

A linguística gerativa acabou por fazer frente à corrente behaviorista de descrição 

dos fatos da linguagem, a qual foi dominante na linguística e nas ciências de uma maneira 

geral durante toda a primeira metade do século XX. Para os behavioristas, seria possível 

explicar a aquisição da linguagem humana da mesma forma como se explicava qualquer 

outro comportamento adquirido pelo homem – uma resposta que o organismo humano 

produzia mediante os estímulos que recebia da interação social. Essa resposta, a partir da 
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repetição constante e mecânica, seria convertida em hábitos, que caracterizariam o 

comportamento linguístico de um falante.  

Em oposição a esta abordagem empirista dos fatos, Chomsky propõe o inatismo, 

ao argumentar que somos biologicamente programados para a linguagem, a qual se 

desenvolve em nós da mesma maneira que outras funções biológicas. O linguista norte-

americano baseia seus argumentos em evidências como a que se denomina “pobreza de 

estímulos”, segundo a qual, num tempo consideravelmente curto e com um estímulo que 

pode ser considerado precário (frases curtas, truncadas, fala fragmentada), a criança 

torna-se capaz de dominar princípios básicos da gramática de sua língua e demonstrar um 

conhecimento bastante sofisticado da mesma. Sobre isto, Chomsky argumenta: 

 

No caso da linguagem, deve-se explicar como um indivíduo, a partir de 

dados muito limitados, desenvolve um saber extremamente rico: a 

criança, imersa numa comunidade linguística, confronta-se com um 

conjunto muito limitado de frases, na maioria das vezes imperfeitas, 

inacabadas, etc ...; entretanto, ela chega, num tempo relativamente 

curto, a ‘construir’, a interiorizar a gramática de sua língua, a 

desenvolver um saber bastante complexo, e que não pode ser induzido 

só da experiência. [...] Concluímos, disso, que o saber interiorizado 

deve ser estreitamente limitado por uma propriedade biológica.” 

(CHOMSKY, 1972: 69) 

 

  

Para justificar como isso acontece, Chomsky (1965) recorre a um mecanismo que 

chama de LAD (do inglês language acquisition device), o qual seria inato e teria a função 

de processar os dados linguísticos aos quais a criança está exposta e elaborar hipóteses 

sobre o funcionamento dessa língua, fazendo vir à tona e tornar-se específico um 

conhecimento prévio sobre a linguagem. Chomsky (1981) chamou esse conhecimento 
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inato da linguagem de Gramática Universal. Com essas ideias, Noam Chomsky 

revitalizou a concepção racionalista dos estudos da linguagem. 

O Racionalismo é a doutrina que afirma que tudo que existe tem uma causa 

inteligível, mesmo que não possa ser demonstrada de fato. Privilegia a razão em 

detrimento da experiência do mundo sensível como via de acesso ao conhecimento e 

considera a dedução como o método superior de investigação filosófica. Tem suas bases 

filosóficas nos trabalhos de René Descartes (1596-1650) e é baseado nos princípios da 

busca da certeza e da demonstração, sustentados por um conhecimento a priori, ou seja, 

conhecimentos que não vêm da experiência e são elaborados somente pela razão. O 

Empirismo, por sua vez, defende que as experiências são as únicas (ou principais) 

formadoras das ideias, discordando, portanto, da noção de ideias inatas. Para os 

empiristas, o conhecimento se dá a posteriori, sendo dependente da experiência sensível 

(PETER, 2012). 

Racionalismo e Empirismo surgem como modelos teóricos que se propõem 

explicar a forma pela qual chegamos ao conhecimento, ou seja, servir de modelo de 

inteligibilidade. Com a revolução cientifica, as preocupações passam a estar centralizadas 

não apenas no conhecimento do ser (metafísica), mas principalmente no problema do 

conhecimento (epistemologia), e nesse sentido, o método passa a ser uma questão crucial 

na relação sujeito-objeto, pois só o método seria capaz de garantir que o pensamento do 

sujeito concorde com o objeto, dando-se assim o conhecimento (CERVO, 1983).  

A solução apresentada pelo empirismo para esse problema enfatiza o papel da 

experiência sensível no processo do conhecimento. Para essa corrente, a alma é como 

uma tábula rasa, e o conhecimento só começa após a experiência sensível. Parece claro 
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que essa foi a opção filosófica da corrente estruturalista, assim como também são 

evidentes as razões pelas quais não poderia ter sido esta a opção do gerativismo. 

Ao postular que a capacidade humana de falar e entender uma língua era gerada 

por uma faculdade inata, Chomsky posiciona-se a favor do racionalismo, passando a 

adotá-lo como método de conhecimento. Por essa razão, sua linguística chegou a ser 

conhecida como linguística cartesiana, sendo esse o nome de um dos livros publicados 

pelo proponente dos estudos gerativistas da linguagem, no qual o linguista afirma: 

 

A pressuposição geral da linguística cartesiana é que os princípios da 

linguagem e da lógica natural são conhecidos inconscientemente, sendo em 

grande parte condição prévia da aquisição da linguagem, mais do que uma 

questão de ‘intuição’ ou ‘treinamento’ (CHOMSKY, 1972: 79) 

 

Temos argumentado que a opção filosófica de Chomsky revitalizou os estudos de 

inspirações racionalistas em linguística, e não que ele tenha inaugurado tal postura.  

Podemos ainda mencionar outros pontos relevantes do gerativismo, os quais se 

caracterizam como pontos de divergência em relação à abordagem 

emergentista/conexionista, conforme apontaremos na próxima seção. Podemos destacar, 

por exemplo, o fato de que, na visão gerativista, o conhecimento da linguagem, sua 

aquisição e desenvolvimento possuem uma base inata, biológica e específica, portanto 

não se confundindo com o desenvolvimento de outros aspectos da mente humana; a 

faculdade da linguagem, portanto, é independente de outras faculdades humanas.  

Competência e desempenho constituem operadores teóricos básicos e essenciais 

da teorização gerativista. Nesta perspectiva, competência é o saber linguístico, o domínio 

abstrato que as pessoas possuem sobre o léxico, a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a 

semântica e a pragmática de sua língua. O desempenho é o fazer linguístico, o uso 
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contingente que as pessoas fazem das estruturas da língua dentro de um contexto 

discursivo específico. Destaque-se o caráter dicotômico entre essas duas instâncias na 

abordagem gerativista. 

No gerativismo, a competência linguística é definida como o objeto de estudo da 

linguística. Na medida em que a faculdade da linguagem é considerada como módulo 

independente, com base de funcionamento específica, separada dos demais mecanismos 

de cognição, a aquisição também é considerada em seu sentido restrito, ou seja, naquilo 

que há de especificamente linguístico no processo. 

No próximo item trataremos sobre a abordagem emergentista/conexionista da 

linguagem, destacando as principais diferenças entre os pressupostos desta abordagem 

em relação aos pressupostos gerativistas, a fim de explicitar as razões que nos levaram a 

adotar a perspectiva emergentista/conexionista como referencial teórico para este 

trabalho. 

 

3.3.Pressupostos da perspectiva Conexionista/Emergentista. 

 

Como expressamos anteriormente, precisávamos de uma teoria de aquisição de L2 

que nos fornecesse explicações de cunho cognitivo para fundamentarmos nossa análise 

sobre a HPC. Alguns aspectos relevantes nos levaram a um afastamento da proposta 

gerativista como referencial para nossa análise. Dentre estes aspectos, podemos destacar 

o afastamento da própria Swain (1985, 1995) dos postulados gerativistas. As 

incompatibilidades entre as propostas da autora e as propostas do gerativismo não nos 

permitiram avançar em nossas análises. Como argumentado anteriormente, não é parte da 
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visão de linguagem dos autores da HPC que a construção da Interlíngua se dê nos moldes 

da perspectiva da Gramática Universal – ou seja, que a interlíngua se forme pela ação de 

mecanismos especificamente linguísticos, não acessíveis à manipulação consciente. Além 

disso, os autores da HPC não trabalham com a diferença fundamental entre aquisição e 

aprendizagem, como proposto por Krashen (1982), pois argumentam que fatores que 

seriam considerados elementos da aprendizagem por Krashen (1982) teriam papel a 

desempenhar na aquisição, unindo as duas instâncias. Por fim, a HPC traz em seu escopo 

uma visão de língua e de aprendizagem para a qual a interação social e a cultura são 

fatores determinantes. Não há, mais uma vez, distinção entre as instâncias do uso e do 

conhecimento – ambas estão em forte interação e se afetam mutuamente. 

Além dos aspectos mencionados acima, podemos observar que, tanto na HIC 

quanto no gerativismo, há desprezo aos dados do desempenho, os quais são altamente 

relevantes na HPC. Uma outra diferença relevante diz respeito à pouca mobilidade da 

representação no gerativismo, frente à plasticidade da representação no 

emergentismo/conexionismo. 

De acordo com a perspectiva emergentista/conexionista, a linguagem é um 

sistema complexo altamente dinâmico, que tem uma função fundamentalmente social. 

Sua estrutura e conhecimento se dão através da interação entre processos de interação 

humana e processos cognitivos de domínio geral (ELLIS, N. et at., 2007). Neste ponto, 

vale frisar os principais aspectos do conexionismo/emergentismo: a inseparabilidade 

entre competência e desempenho, contrariamente ao proposto na teoria gerativista 

(CHOMSKY, 1965, 1998), e a ausência de um domínio cognitivo especificamente 

linguístico. 
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Para o emergentismo/conexionismo, adquirimos linguagem através de processos 

cognitivos de categorização, generalização e indução de padrões (FERREIRA-JUNIOR, 

2008). As estruturas da língua emergem de padrões inter-relacionados de experiência, 

interação social e cognição (ELLIS, N. et al., 2007). Nisto se dá a perspectiva de 

inseparabilidade entre competência e desempenho. Se na teoria gerativista estes são 

vistos como instâncias separadas, de maneira dualista, na proposta 

emergentista/conexionista, eles são vistos como fatores que estão em constante interação. 

É justamente como resultado da interação entre esses fatores que a linguagem emerge 

(ELLIS, N. et al., 2007; BYBEE, 2008). 

Dizer que a linguagem emerge significa dizer que se trata de um sistema que se 

estrutura a partir de construções. Segundo R. Ellis (2003), “são as próprias 

sistematicidades (regras) que emergem a partir da interação entre construções de natureza 

as mais variadas.” (p.64).  

Supera-se, desta forma, a ideia de que a linguagem seja fruto da ativação de um 

conhecimento linguístico inato através de um mecanismo especificamente linguístico, 

como proposto pela hipótese de Chomsky (1981), de que herdaríamos geneticamente uma 

gramática composta por princípios universais, a Gramática Universal, que seria ativada 

por um mecanismo de aquisição de língua, o qual criaria a representação linguística na 

mente do sujeito, através da cópia desses princípios e da fixação de parâmetros 

específicos da língua na qual ele esteja imerso.  

 Negar o inatismo do conhecimento linguístico, entretanto, não implica afirmar 

que somos tábulas rasas, nem muito menos afirmar que o conhecimento se dê pela díade 

estímulo-reposta, como previa o behaviorismo. Segundo Ferreira-Junior (2008, p.49): 
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O que parece haver de inato é uma capacidade estrondosa de 

aprendizagem baseada em processos holísticos de associação e 

estabelecimento de padrões por parte de nosso sistema cognitivo [...]. 

Ou seja, numa visão conexionista, apenas os mecanismos responsáveis 

pelo funcionamento do sistema cognitivo são inatos, i.e., os estados 

neurobiológicos e neurofisiológicos, estando o estado cognitivo, por sua 

vez, subjacente a qualquer forma de aprendizado. Neste sentido há uma 

grande diferença entre a concepção conexionista de desenvolvimento 

cognitivo da linguagem e a clássica ideia de desenvolvimento a partir 

de uma tábula rasa. 

 

 Portanto, entre a folha em branco e a formação de hábitos, interpomos um sistema 

cognitivo altamente complexo, especializado, cujo funcionamento tem bases inatas e se 

põe em ação desde antes do nascimento, e é de domínio geral, ou seja, é um sistema que 

serve para processar todas as atividades cognitivas, não havendo nada de especial para a 

linguagem. 

  

3.4. A Aquisição de L2 à luz do Emergentismo/Conexionismo. 

 Temos utilizado até esse momento o termo emergentismo/conexionismo, sem, 

entretanto, esclarecermos as especificidades que cada um deles encerra e o porquê da 

associação entre eles. O emergentismo defende que a complexidade da linguagem   

emerge a partir de processos cognitivos de domínio geral, entrando em desenvolvimento 

a partir da exposição a um ambiente complexo. Segundo N. Ellis, (2001, p. 2): 

 

[...] as regularidades estruturais da linguagem emergem da análise das 

características distributivas do insumo, e que, portanto, o 

conhecimento do falante/ouvinte não pode ser entendido como 

gramática, mas como um conjunto estatístico de experiências 

linguísticas que mudam sutilmente sempre que um novo insumo é 

processado.
27

 

                                                 
27

 No original: “[...] structural regularities of language emerge from learners’ lifetime analysis of the 

distributional characteristics of the language input and thus that the knowledge of a speaker/hearer cannot 
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 Neste sentido, para os emergentistas, a aquisição de linguagem é uma questão 

probabilística. Trata-se de extrair regularidades do insumo, a partir de mecanismos de 

aprendizagem geral, como categorização e indução de padrões, com base na frequência e 

na recência
28

 dos dados, para que a partir das sistematicidades observadas venha a 

emergir um sistema que manifesta regras, mas que não é governado por regras, ou seja, as 

regras são uma consequência, não a causa do sistema emergente. 

 A filosofia emergentista da linguagem como um sistema complexo altamente 

adaptativo implica a negação do inatismo do conhecimento linguístico, como exposto 

anteriormente. Implica também a afirmação de que a linguagem não está encapsulada em 

um módulo específico, que ela não tem mecanismos de aquisição e de funcionamento 

específicos, ou seja, que faz uso de processos cognitivos de domínio geral, mas que 

resulta em um conhecimento complexo e em representações linguísticas altamente 

específicas. Como apresentamos na Introdução a este trabalho, a filosofia emergentista 

afirma que o todo é muito mais que a soma das partes. É neste sentido que esta 

abordagem da linguagem é emergentista: através de mecanismos gerais, chega-se à 

indução de padrões e à sistematização de regras que fazem emergir o sistema altamente 

complexo que é a linguagem. 

 O conexionismo, por sua vez, é um modelo de processamento cognitivo, de 

domínio geral, isto é, não estritamente linguístico, e que também é usado como modelo 

de aquisição da linguagem, pois fornece ferramentas computacionais que permitem 

                                                                                                                                                 
be understood as a grammar, but rather as a statistical ensemble of languge experiences that changes 

slightly every timea new utterance is processed”. 
28

 Tradução do inglês “recency”. Apesar de não dicionarizado, o termo recência é amplamente utilizado na 

linguística, referindo-se ao grau em que um estímulo está mais ou menos recente na cognição de um 

indivíduo. 
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explorar as condições nas quais a propriedades emergentes da linguagem surgem. 

Contrariamente ao gerativismo, o qual não encontrou respaldo na psicolinguística durante 

boa parte do desenvolvimento da teoria de princípios e parâmetros (Chomsky, 1981) 

(CÔRREA, 2006), a filosofia emergentista aplicada à linguagem encontra fundamentação 

empírica para muitos de seus pressupostos no conexionismo. Para Ellis, N. (op. cit., p. 

38), O conexionismo apresenta várias vantagens para os objetivos do emergentismo: 

 

inspiração neural; representação e controle distribuídos; 

processamento direcionado por dados com emergência de 

representação prototípica, sem que haja pré-determinação inata; [...] 

ênfase na aquisição, e não em descrições estáticas; aprendizagem 

lenta, incrementacional, não-linear, sensível tanto ao conteúdo quanto 

à estrutura; apagamento da distinção entre representação e 

aprendizagem; representação linguística gradual, distribuída e 

dinâmica; generalização e transferência como processos naturais de 

aprendizagem.
29

 

 

No que tange à questão da inspiração neural, podemos dizer que se trata de uma 

inspiração calcada na realidade psicolinguística, e não teórica, porque encontra respaldo 

em testes neurolinguísticos. Além disso, restringe suas análises ao âmbito dos neurônios 

(cérebro), e prescinde da noção de mente como categoria abstrata essencial na teorização, 

como contrariamente ocorre no gerativismo. 

A menção à representação e controle distribuídos refere-se a uma representação 

que não ocupa um lugar fixo. Apesar de estocástica, a representação encontra-se 

dissolvida na química cerebral. Não há, nesse sentido, razão para que se postule a mente 

como residência da linguagem. 

                                                 
29

 No original: “Connectionism has various advantages for this purpose: neural inspiration; distributed 

representation and control; data-driven processing with prototypical representations emerging rather than 

being innately pre-specified; graceful degradation; emphasis on acquisition rather than static despcreption; 

slow, incremental, non-linear, content- and structure-sensitive learning; blurring of the 

representation/learning description”. 
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Quanto ao modelo de processamento adotado pelo conexionismo, encontramos na 

citação acima que se trata de um “processamento direcionado por dados com emergência 

de representação prototípica, sem que haja pré-determinação inata”. Isto significa dizer 

que os dados guiam os processos cognitivos que serão realizados, em interação com as 

predisposições de processamento inatas. 

Sobre a aquisição, encontramos que a ênfase das análises conexionistas encontra-

se na aquisição em si, ou seja, que a ênfase está no que dizem os dados, e não em um 

método de teoria apriorística. Contra a aprendizagem desencadeada de maneira explosiva 

após a fixação de alguns parâmetros, propõe-se uma aprendizagem lenta, 

incrementacional, não-linear, sensível tanto ao conteúdo quanto à estrutura. Além disso, 

há apagamento da distinção entre representação e aprendizagem, ou seja, não há 

diferença entre aquisição e aprendizagem. Através da aprendizagem é possível chegar à 

representação linguística. No entanto, esta tem um caráter gradual, distribuído e 

dinâmico, em oposição à ideia de representação fixa e estocada em um lugar de difícil 

acesso. Nesse processo de aprendizagem, a generalização e a transferência apresentam-se 

como processos naturais. 

Diante disto, podemos afirmar que o modelo conexionista é relevante para o 

emergentismo como mecanismo para explicitação dos processos que levam à emergência 

da linguagem. Por esta associação, utiliza-se o termo emergentismo/conexionismo. 

 Para uma melhor compreensão do processo de aquisição de L2 sob o ponto de 

vista conexionista, buscaremos elucidar os mecanismos cognitivos envolvidos na 

emergência do sistema linguístico. 
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3.4.1. Construções.  

 

 Para o conexionismo/emergentismo, as construções são as unidades básicas de 

representação da linguagem (N. Ellis, 2009, p. 139). Por construção se entende “padrões 

recorrentes de elementos linguísticos que servem a funções linguísticas específicas” (N. 

Ellis, 2001, p.6). Em outras palavras, construções são simbólicas, no sentido de que suas 

propriedades morfológicas, lexicais e sintáticas estão associadas a funções semânticas, 

pragmáticas e discursivas particulares. (N. Ellis, op. cit., p. 7) 

 As construções formam um inventário estruturado do conhecimento de um sujeito 

sobre as convenções da sua língua, na medida em que são unidades linguísticas aceitas 

como convencionais pela comunidade de fala, e encontram-se na mente do sujeito sob a 

forma de conhecimento gramatical. (Ellis, N., idem). Elas variam em termos de 

complexidade e de especificidade. Podem ser morfemas (-s plural, -mente), palavras 

(menino, estranho), expressões idiomáticas (‘tomar pé da situação’, ‘chover no 

molhado’), construções produtivas (Bom [período do dia]) e padrões sintáticos (SVO). 

 Para teorias de aquisição baseadas no uso, como é o caso do 

conexionismo/emergentismo, a aquisição é um processo de abstração das regularidades 

presentes nas muitas construções experienciadas em situações de comunicação, devido à 

frequência de ocorrência dessas regularidades nas construções, sendo a frequência um 

elemento central para que a abstração da regularidade aconteça. Isto nos leva a uma outra 

distinção fundamental: a diferença entre frequência de token e frequência de type. 
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3.4.2. Frequência de Token e Frequência de Type. 

 

 A consolidação, generalização e produtividade do uso de construções dependerão 

do tipo de frequência e do tipo de repetição de um determinado padrão linguístico no 

insumo. As essas diferentes formas de frequência chamamos token e type.
30

 

 Frequência de Token diz respeito a quantas vezes uma determinada palavra ou 

sintagma aparece no insumo. Frequência de Type, por sua vez, é o cálculo de para 

quantos casos um determinado padrão se aplica. Exemplificando, poderíamos analisar a 

frequência de token da palavra açougueiro contando quantas vezes ela aparece em um 

determinado corpus. A frequência de type do sufixo –eiro, entretanto, seria calculada a 

partir da análise de a quantos outros substantivos ele poderia ser afixado para formar 

nova palavra. 

 Diferentes tipos de frequência têm diferentes reflexos no processo cognitivo, ou 

seja, levam a diferentes efeitos. Como explica Bybee (2008, p. 218) no estudo da 

mudança linguística, a frequência de token teria três efeitos na representação linguística: 

conservação, autonomia e redução fonética. O efeito de conservação se deve ao fato de 

que a repetição reforça a representação de formas linguísticas na memória e as torna mais 

acessíveis. Bybee (op.cit.) relata que, em experimentos em que se pede a falantes nativos 

que identifiquem se as palavras apresentadas a eles fazem parte da sua língua, há uma 

resposta muito mais rápida a palavras com frequência de token alta. 

 A autonomia é o efeito a que se chega quando a frequência de co-ocorrência é tão 

alta que as palavras são aprendidas em bloco. Por exemplo, é altamente produtiva a 

                                                 
30

 Optamos por manter os termos originais de língua inglesa por não haver ainda termos convencionais em 

língua portuguesa que expressem com precisão os conceitos que os termos encerram. 
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expressão “taqui” em português em resposta a perguntas sobre a localização de pessoas 

ou objetos. Uma criança responderia prontamente à pergunta “onde está a bola?”, dizendo 

“taqui”. Provavelmente ela chegou à aquisição dessa forma sem se dar conta de que, na 

verdade, ela é composta pelas palavras “está” e “aqui”. De acordo com Bybee (op. cit.), a 

autonomia seria um caso extremo do efeito anterior. 

 Isto nos leva ao terceiro efeito, que é o de redução fonética. Palavras que 

comumente ocorrem juntamente tendem a se fundir foneticamente, formando um bloco 

fonético. Isso ocorre, por exemplo, com verbos de ligação (eu to feliz > eu estou feliz). 

 Parece claro a partir do exposto acima que a frequência de token tem um forte 

papel a desempenhar na formação de conhecimento procedural. Ela parece estar 

claramente relacionada à memória e à automatização do conhecimento. Retomaremos 

esse aspecto após analisarmos os efeitos da frequência de type.  

 A frequência de type é o fator determinante para a produtividade de uma 

construção. Ela nos permite a generalização de regularidades a partir da observação da 

frequência com que uma determinada construção pode ser aplicada a diferentes 

elementos linguísticos. Isso se deve ao fato de que, quando uma mesma construção é 

experienciada em diferentes itens, ocupando a mesma posição na sentença, ocorre o 

parsing da construção. Bybee (op.cit., p. 221) sugere o seguinte exemplo: 

 

Se happiness é aprendida por alguém que não conhece outros termos 

correlatos, não é possível inferir que ela é composta por dois morfemas. 

Se happy também é aprendida, então o aprendiz poderia hipotetizar que –

ness é um sufixo, mas somente se ele ocorrer em outros adjetivos, seus 

caráter de sufixo ficaria estabelecido.
31

 

 

                                                 
31

 No original: “If happiness is learned by someone who knows no related words, there is no way to infer 

that it has two morphemes. If happy is also learned, then the learner could hypothesize that –ness is a 

suffix, but only if it occurs on other adjectives would its status as a suffix become established.” 
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 Concluindo, a análise da frequência de token leva ao reconhecimento dos 

protótipos da língua, enquanto a análise da frequência de type leva ao reconhecimento das 

categorias da língua. Ambos os processos são fundamentais e complementares. 

 

3.5. Mecanismos psicológicos subjacentes à aquisição de L2. 

  

3.5.1. A Memória e as Formas de Conhecimento. 

 

 Em Ferreira-Junior (2008) encontramos uma descrição da memória, tanto em 

termos temporais quanto funcionais, baseada em Schumann (2004), que atende aos 

propósitos de compreensão da atuação da memória no processo de aquisição de L2 e de 

seu papel na constituição de diferentes formas de conhecimento. Em termos temporais, 

podemos definir dois tipos de memória: a memória de longo prazo e a de curto prazo, 

esta mais conhecida como memória de trabalho. 

 Schumann (2004, p. 2; apud FERREIRA-JUNIOR, 2008, p. 42) define como 

memória de trabalho (ou de curto prazo) uma memória que fica ativa por um período de 

tempo muito curto (menos de 20 segundos) durante a realização de uma tarefa. Para Ellis 

(2001, p. 35), a memória de trabalho atua em processos de atenção limitados. 

 A memória de longo prazo, mais complexa, é bastante duradoura, como o próprio 

nome sugere. Pode ser subdividida em termos funcionais entre memória declarativa 

(explícita) e não-declarativa (implícita). A memória declarativa lida com fatos e eventos, 

e pode ser subdividida em memória semântica ou enciclopédica e memória episódica 

(registros espaciais e temporais específicos). O tipo de conhecimento residente nessa 



67 

 

memória chama-se conhecimento declarativo, o qual se subdivide em semântico 

(conceitual) e episódico (conhecimento de eventos experienciados). Conhecimento 

declarativo é o conhecimento do que algo é (DEKEYSER, 2009, p. 121). 

 A memória não-declarativa, ou implícita, diz respeito a nossos hábitos, 

habilidades motoras e perspectivas, bem como à aprendizagem emotiva. Esta memória 

pode se subdividir em condicionamento, memória procedimental e priming. O tipo de 

conhecimento abrigado por esta memória é o conhecimento sobre como fazer alguma 

coisa e chama-se conhecimento procedimental. 

 Comumente, faz-se a analogia entre conhecimento declarativo e procedimental e 

conhecimento explícito e implícito. Dekeyser (op.cit.) esclarece que conhecimento 

declarativo não é necessariamente explícito, pois não é necessariamente acessível à 

atenção, assim como conhecimento procedimental não é necessariamente implícito, pois 

ele pode ser resultante da procedimentalização de um conhecimento declarativo, 

envolvendo uma automatização parcial, e desta forma ainda manter um nível de acesso 

consciente quando utilizado. 

 O conhecimento de uma L2 é composto por conhecimentos de diferentes tipos. A 

atuação das diferentes formas de memória na aquisição e processamento da linguagem, 

neste sentido, parece inquestionável. O objetivo último da aquisição de L2, entretanto, 

poderia ser caracterizado como o de levar à automatização do conhecimento. Neste 

processo, a atuação dos chunks é fundamental na aquisição e rotinização de construções 

linguísticas. Passaremos agora a descrição deste processo. 
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3.5.2. Processos de chunking. 

 

 Na produção linguística, utilizamos pedaços (chunks) ou blocos de linguagem, de 

maneira análoga ao que acontece na montagem de um quebra-cabeças. Esses chunks são 

resultado, sobretudo, da organização cognitiva de rotinas altamente frequentes. Um 

aprendiz de L2 terá sucesso em se tornar fluente na língua alvo mediante uma boa 

utilização destes blocos linguísticos convencionalizados. O uso de chunks leva a uma 

diminuição da carga de processamento cognitivo, pois quanto mais o aparato mental se 

detém em análises linguísticas, mais lento é o processamento da linguagem. De outra 

forma, quanto maior o uso desses blocos convencionalizados, mais rápido, fácil e 

automático torna-se o processamento da língua. 

 Em termos neurobiológicos, o processo de chunking pode ser descrito da seguinte 

maneira: 

De acordo com Lee (2004), estudos mostram que o insumo (informação) 

proveniente de múltiplas áreas do neocórtex converge para os neurônios dos 

gânglios da base (mais especificamente para uma área conhecida por 

striatum) de forma seletiva e precisa. Por exemplo, segundo Lee (2004:49) é 

comum que “cerca de 10.000 neurônios do neocórtex disparem para um 

único neurônio do striatum”. Ou seja, dez mil pedaços de informações 

variadas são fundidos e sintetizados em um único neurônio. Este processo de 

chunking celular observado no mecanismo de convergência,  divergência  e  

reconvergência  produz, gradativamente,  “códigos  para  sequências  de  

movimento  com  ordens  temporal  e espacial específicas” (p.49). 

(FERREIRA-JUNIOR, 2008, p. 44) 

 

Lee (2004, p. 49; apud FERREIRA-JUNIOR, 2008, p. 44) destaca que 

 

Esta harmonização gradual de populações especializadas de neurônios no 

striatum, a fusão espaciotemporal dos neurônios do striatum por meio de 

TANs (neurônios tonicamente ativados) e a reconvergência da informação 

em alvos na saída do striatum são os  mecanismos  que  produzem  os  

processos  de  chunking  (Graybiel,  1998).  Por meio de processos de 

chunking, sequências de ações motora e cognitiva são estabelecidas como 
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rotinas que podem ser, subsequentemente, executadas como unidades de 

desempenho. Tal processo de chunking é um mecanismo para a 

aprendizagem e produção de repertórios de ações motora e cognitiva.  

 

 

Ou seja, o processo de chunking permite que elementos que foram aprendidos 

inicialmente como unidades se fundam e formem blocos maiores, a partir dos quais as 

unidades antes acessadas individualmente só possam ser acessadas em bloco. Perde-se, 

desta forma, a noção das partes que compõem um chunk. Podemos tomar como exemplo 

de processo de chunking o processo de aprender a dirigir. Nas primeiras vezes em que se 

executa a ação de dirigir um carro, há a consciência clara e sequencial de cada um dos 

movimentos que devem ser realizados, desde os movimentos dos pés nos pedais aos 

movimentos das mãos no volante. Com a repetição do ato de dirigir, ocorre a rotinização 

dos movimentos, e com a automatização das ações, as pequenas unidades fundem-se 

formando um único bloco, sem que haja necessidade de acesso consciente a cada uma das 

ações que compõem o ato de dirigir um carro. 

O processo de chunking é bastante relevante para a aprendizagem por ampliar a 

capacidade da memória de trabalho. Segundo N. Ellis (2001, p. 23), enquanto a 

capacidade de operação da memória de trabalho é a de manter ativas 7±2 itens de 

informação, sua capacidade pode ser largamente ampliada pelo processo de chunking, 

através do qual esses itens deixam de ser percebidos como unidades e passam a ser 

acessados como uma única entidade. 

Os chunks são unidades de organização da memória. A relevância do processo de 

chunking para a aquisição de linguagem, mais especialmente de L2, reside no fato de que 

a língua é composta por fórmulas linguísticas altamente rotinizadas. Deste fato advém a 

idiomaticidade das línguas. Desde o início da aprendizagem há a constante exposição a 
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essas fórmulas regulares. Através da memória apreendemos essas rotinas. A repetição de 

fórmulas convencionais e a co-ocorrência de sequências lexicais altamente rotinizadas 

levam ao processo de chunking, e à consequente automatização da língua.   

 

3.5.3. O papel da Atenção na Aquisição de L2. 

 

 Nossos pressupostos sobre o papel da atenção na aquisição de L2 estão baseados 

nos estudos de Schmidt (2001). Segundo este autor, o construto ‘atenção’ encerra 

diferentes mecanismos cognitivos (alertness, registro pré-consciente, orientação, 

detecção inconsciente, facilitação e inibição), e pode ser dividido em duas formas: 

awareness e noticing. A distinção entre esses dois processos depende da diferenciação 

entre atenção e consciência.  

 Awareness refere-se ao processo de tomar consciência de algo e resulta na 

alocação de atenção a certas formas da L2. Schmidt (2001) aponta que processos de 

alocação consciente de atenção são essenciais para a aprendizagem de uma língua. 

Nesses processos, fatores como saliência perceptual, frequência e co-ocorrência do 

insumo teriam um papel determinante. 

 Entretanto, segundo o referido autor, é possível haver atenção sem que haja 

consciência. Neste caso, trata-se de processos implícitos, aos quais Schmidt (2001) 

denomina noticing. Para ele, é provável que os processos de atenção subjacentes aos 

vários estágios do processamento da linguagem (fonológico, morfológico, sintático, 

pragmático) ocorram em níveis nos quais se torna impossível haver consciência, em 
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níveis de natureza proeminentemente probabilística, portanto. Apenas quando o 

processamento atinge níveis mais robustos torna-se possível que haja awareness. 

 Essa diferenciação entre níveis de atenção é fundamental para a compreensão das 

diferenças entre processos cognitivos controlados (explícitos) e automáticos (implícitos). 

Esta diferença corresponderia ao que Krashen (1982) classificou como aprendizagem e 

aquisição. Contrariamente ao defendido por este autor, o qual defende a dualidade entre 

esses processos, defendemos que ambos são complementares, e que os processos 

cognitivos de dão em um continuum de atenção, indo de níveis subconscientes à alocação 

consciente de atenção. Retomaremos esta crítica à hipótese krasheniana mais 

detalhadamente no próximo capítulo. 

 Os mecanismos de atenção parecem ser fundamentais para o estabelecimento, 

consolidação e atualização dos mecanismos de memória. Para R. Ellis (2002), os 

processos de atenção filtram e classificam o insumo recebido de acordo com nossos 

esquemas na memória de longo prazo. Portanto, atenção e cognição parecem ser 

processos inseparáveis. 

 Na aquisição de L2, há níveis inconscientes de processamento (implícitos) e 

níveis conscientes (explícitos). Diferentes níveis de atenção atuam em ambos, formando 

um continuum que vai de um extremo a outro. No entanto, as extremidades são as faces 

de um mesmo sistema. A aprendizagem só ocorre pela combinação, em diferentes 

momentos, desses diferentes níveis de atenção. Por esta razão, encaramos a clássica díade 

aquisição/aprendizagem como processos interdependentes e inseparáveis, tornando-se 

possível até mesmo conjugá-los sob um mesmo termo, no caso de nosso objeto 

específico, aquisição de L2. 
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3.6. Modelos de Processamento da Linguagem e Redes Conexionistas. 

 

 Argumentamos anteriormente que o conexionismo apresenta-se como modelo 

teórico capaz de dar suporte empírico aos pressupostos da filosofia emergentista da 

linguagem. Uma das maneiras pelas quais isto ocorre é através das redes de neurônios 

artificiais, ou Redes Conexionistas, como também são chamadas. Trata-se de modelos 

simplificados do cérebro humano compostos por grandes números de unidades (análogas 

aos neurônios). A força da conexão entre essas unidades é medida por pesos, os quais 

buscam simular os efeitos das sinapses que ligam um neurônio ao outro. Experimentos 

como esse têm sido empregados na tentativa de reproduzir a capacidade humana de 

aprendizagem de habilidades e de resolução de problemas, entre estes, a linguagem. Não 

nos deteremos em explicações e exemplificações detalhadas sobre estes processos aqui, 

pois isto foge aos objetivos deste trabalho. Queremos, entretanto, destacar as 

características do modelo de processamento da linguagem do conexionismo, muitas delas 

advindas das pesquisas com Redes Conexionistas. 

 O modelo de processamento da rede conexionista, e acredita-se que assim 

também seja o processamento humano, é totalmente distribuído e em paralelo. Isto 

significa dizer que ele não é modular, ou seja, que diferentes níveis da linguagem não são 

processados em diferentes módulos mentais – como na perspectiva de Fodor (ano), para o 

qual há um módulo para a fonética, outro para a morfologia, outro para a sintaxe e assim 

por diante -, mas que o processamento distribui-se pela rede e ocorre através de sinapses 

neuronais. Significa também que o processamento não é linear nem serial, ou seja, que 
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diferentes aspectos, ou níveis, da linguagem são processados ao mesmo tempo em 

diferentes unidades e acessados conjuntamente. 

 

3.6.1. Revisitando o conceito selinkeriano de interlíngua. 

Cunhado por Selinker (1972), o termo interlíngua tem sido encontrado em quase 

todos os trabalhos que se situam na linha de pesquisa em aquisição de segunda língua 

desde então. Vale ressaltar que Selinker propõe a existência de uma instância mental para 

a explicação de como uma segunda língua é aprendida em uma época em que a corrente 

behaviorista começava a deixar de ser predominante, principalmente a partir das 

publicações dos trabalhos de Chomsky de 1957 e 1975. De acordo com a teorização 

behaviorista, a linguagem não passava de mais um dos comportamentos que os seres 

humanos poderiam aprender através da díade estímulo-resposta. Nessa relação, não 

cabiam conjecturas acerca de aspectos mentais ou internos ao sujeito. 

Na contramão do que era amplamente defendido então, Selinker (1972) observou 

que frases produzidas pela maioria dos aprendizes de uma L2 (em termos de 

estruturação) diferem daquelas mesmas frases produzidas por falantes nativos da L2 

estudada, deduzindo assim que deveria existir um sistema linguístico em separado para 

esta L2. Selinker (1972), com isto, apontava para o processo de SLA como sendo algo 

altamente sistemático e gradual. Vale frisar que Selinker (1972) não chegou a estas 

observações sozinho. Antes dele, Corder (1967) e Nemser (1971) já haviam feito tais 

observações. O mérito de Selinker (1972) foi, principalmente, o de dar um nome a esse 

sistema. 
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O autor sugere, assim, a existência de uma "interlíngua" responsável pelo 

processo de SLA. Os aprendizes desenvolveriam tal sistema linguístico único, uma 

estrutura linguística mental altamente dinâmica, diferente tanto da língua materna (L1) 

como da L2 estudada. Para o autor, tal sistematicidade era fruto de uma “estrutura 

psicológica que fica latente no cérebro e é ativada quando o indivíduo tenta aprender uma 

L2”
32

. (SELINKER, 1972:209).  

Selinker (1972) destaca, assim, que a aprendizagem de uma L2 dependerá da 

ativação de nossa estrutura psicológica latente, cujas restrições (impostas inicialmente 

pela L1 e L2 estudada) condicionam a busca constante de produção de significados, 

gerando, desta forma, um terceiro sistema linguístico (a interlíngua). Em última análise, a 

aquisição de uma língua se revelará como uma constante e permanente reorganização do 

material linguístico de uma interlíngua de forma a ajustar-se às regras e convenções da 

L2 estudada (Selinker, op. cit., p.224).  

É importante frisar que, para Selinker (1972), tal estrutura psicológica latente é 

inata. Este inatismo é em relação aos processos cognitivos: 

 

 
É importante destacar que a estrutura latente descrita neste artigo não 

possui nenhum programa genético, se comparada com a proposta de 

Lenneberg; não há um equivalente direto com nenhum conceito do tipo 

‘gramática universal’, não há nenhuma garantia de que esta estrutura 

latente será ativada; não há nenhuma garantia de que tal estrutura venha 

a se tornar uma estrutura de fato de qualquer língua natural (i.e., não há 

nenhuma garantia que a aprendizagem será bem sucedida), e é bem 

possível que exista uma superposição entre tal estrutura latente para a 

aquisição da linguagem com outras estruturas do nosso intelecto. (1972: 

p.212)
33

 

                                                 
32

 No original: “[…] psychological structure that is latent in the brain, activated when one attempts to learn 

a second language.” 
33

 No original: “It is important to state that with the latent structure described in this paper as compared to 

Lenneberg's, there is no genetic timetable; there is no direct counterpart to any grammatical concept such as 

'universal grammar'; there is no guarantee that this latent structure will be activated at all; there is no 
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Em 1996, Selinker propõe que algumas aproximações são possíveis entre o 

conceito de interlíngua de 1972 e o conexionismo. Para ele, o conexionismo pode 

explicar os mecanismos processuais e a natureza variável dos fenômenos linguísticos que 

o conceito de interlíngua encerra. (p. 97). 

Dentre as aproximações possíveis, podemos destacar a analogia entre o que 

Selinker chamou de interlíngua e o funcionamento de uma rede conexionista. Em ambos 

os casos, há um alvo externo, que é o de alcançar a L2, com fortes restrições impostas ao 

sistema pela experiência com a L1. Ao longo da experiência com a L2, a rede de 

processamento mental se complexifica. A rede atinge a generalização de padrões a partir 

da exposição gradual ao padrão ideal desejado. A cada produção da rede é feita uma 

associação com o padrão ideal. O cálculo da diferença entre pesos atribuídos à forma 

produzida e a forma ideal produz um processo de calibração, que determina ajustes locais 

e tenta minimizar os erros. É a partir da força estabelecida localmente pelo peso atribuído 

a uma determinada conexão que se dá o equilíbrio da rede. É a partir do equilíbrio da rede 

que surgem as representações distribuídas. (FERREIRA-JUNIOR, 2007, p. 226-229). 

Cabe salientar que, na compreensão conexionista/emergentista, a interlíngua não 

se apresenta como uma estrutura, um sistema estático na mente do aprendiz. Ao 

contrário, trata-se de uma rede conexionista altamente dinâmica, em permanente 

construção. A interlíngua seria, numa possível interpretação conexionista, caracterizada 

como unidades psicológicas emergentes na constante busca, por parte do aprendiz, de 

                                                                                                                                                 
guarantee that the latent structure will be 'realized' into the actual structure of any natural language (i.e., 

there is no guarantee that attempted learning will prove successful), and there is every possibility that an 

overlapping exists between this latent language acquisition structure and other intellectual structures.” 
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sentido/significado no uso da L2. Desta forma, demonstra-se haver grande 

compatibilidade entre a ideia de interlíngua proposta por Selinker e os modelos de redes 

conexionistas.  

 

3.7. Conclusão. 

 Vimos neste capítulo que a linguagem, na perspectiva emergentista/conexionista é 

um fenômeno de natureza emergente, que se estrutura a partir de construções e de chunks. 

Possui as características de um sistema complexo, de alta dinamicidade, cujos processos 

possuem natureza probabilística e estocástica. Este armazenamento, porém, se dá de 

maneira distribuída, prescindindo da noção de mente, típica da forma como a 

representação linguística é entendida no gerativismo. Na perspectiva 

emergentista/conexionista, a linguagem não está encapsulada em um módulo específico 

da mente. Antes, encontra-se distribuída no cérebro e tem seus componentes acessados a 

cada produção do sistema. Desta forma, a representação linguística de que trata o 

emergentismo/conexionismo é altamente dinâmica, não-fixa e não-linear.  

  A emergência da linguagem é fruto da conjugação de mecanismos cognitivos de 

domínio geral, da experiência e da interação social (N. Ellis et. al., 2008). Neste processo, 

a memória tem papel de destaque, a qual tem sua capacidade regulada pelos mecanismos 

de atenção. Diferentes informações são acessadas durante o processamento da linguagem, 

o qual ocorre de maneira distribuída e em paralelo, e diferentes formas de conhecimento 

são utilizadas durante a aquisição. 

 Apresentamos também o modelo de processamento conexionista e as redes 

artificiais utilizadas nos experimentos desta perspectiva teórica. Buscamos traçar uma 
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comparação entre o conceito selinkeriano de Interlíngua e as redes conexionistas, 

salientando o que há de característico sobre o processo de aquisição de L2 na perspectiva 

emergentista/conexionista. 

Passaremos agora a uma leitura da HPC à luz do conexionismo/emergentismo, 

buscando analisar os argumentos apresentados por Swain et. al. (1985, 1993, 1994, 1995 

e 2000) a favor da hipótese e apontar de que formas o conexionismo/emergentismo pode 

referendar o papel da produção na aquisição de L2. 
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Capítulo 4 

Uma Releitura Emergentista/Conexionista da HPC 
 

4.1. Introdução. 

Neste capítulo buscaremos analisar de que formas os pressupostos 

emergentistas/conexionistas/ apresentados no capítulo anterior podem referendar a 

hipótese objeto deste trabalho – a HPC. Inicialmente confrontaremos a perspectiva 

emergentista/conexionista para a aquisição de L2 com as hipóteses de Krashen (1982). 

Depois, apresentaremos as críticas krashenianas à HPC. Por último, faremos uma análise 

da HPC a partir do emergentismo/conexionismo, buscando encontrar nesta perspectiva 

teórica fundamentos para defender o lugar da produção para o processo de aquisição de 

L2. 

 É importante destacar que o objetivo deste trabalho não é o de fornecer 

evidências empíricas que busquem comprovar a validade da HPC, mas o de buscar 

sustentação teórica para a hipótese, pois, como argumentamos anteriormente, esta carece 

de instrumental teórico de base psicolinguística. O objetivo deste trabalho é o de fornecer 

sustentação teórica para a HPC que fundamente futuras investigações empíricas.  

 

4.2. Uma crítica emergentista/conexionista às Hipóteses de Krashen (1982). 

A proposta de Krashen (1982) para explicar como se daria o desenvolvimento da 

interlíngua na mente dos aprendizes tem como referencial teórico o gerativismo. Para 

explicitarmos tal influência, precisamos considerar duas das hipóteses de Krashen (1982): 

a distinção entre aquisição e aprendizagem e a HIC (hipótese do insumo compreensível). 
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Krashen (1982, p. 10) afirma que há uma diferença fundamental entre os 

processos de aquisição e os de aprendizagem. A aquisição seria resultado de uma 

necessidade real de comunicação em contextos de imersão linguística, através de um 

processo inconsciente (implícito). Esta seria uma situação semelhante à vivenciada por 

crianças na aprendizagem de L1. A aprendizagem seria o que ocorre com adultos que 

buscam aprender outra língua, ou seja, um processo consciente (explícito), que resulta em 

saber sobre a língua (conhecimento metalinguístico). Para Krashen, o conhecimento 

proveniente de processos de aprendizagem não levaria o aprendiz a desenvolver uma 

competência linguística chomskiana. 

Aquisição e aprendizagem, ou formas de conhecimento implícitas e explícitas, 

seriam independentes. Se, por um lado, a hipótese de Krashen tem o mérito de considerar 

a existência dessas duas formas de conhecimento, implícito e explícito, por outro lado, 

tem a desvantagem de não admitir a possibilidade de interação entre tais formas. Esta 

dicotomia é categoricamente rejeitada pelo conexionismo/emergentismo.  

Concordamos que há dois sistemas de memória de longo prazo cujas naturezas 

diferem (memória explícita e implícita, conforme apresentado no capítulo 3). No entanto, 

O’Reilly & Norman (2002), Lee (2004) e Crowell (2004) apresentam evidências que 

sustentam o caráter interativo e dinâmico do processamento da linguagem, proposta à 

qual aderimos. Essas pesquisas têm destacado a interatividade dessas formas de 

conhecimento e apontam que informações de diferentes naturezas são ativadas a todo 

momento durante o processamento da linguagem.  

A outra hipótese de Krashen que comentaremos, esta considerada mais 

diretamente na crítica da HPC, é a HIC (Hipótese do Insumo Compreensível, 1982, 
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1985). Como já apresentamos neste trabalho, segundo esta hipótese, a aquisição 

aconteceria se, e somente se (Krashen, 1985), o aprendiz fosse exposto a insumo 

compreensível, ou seja, exemplares linguísticos que estivessem ligeiramente acima do 

estado atual de representação linguística do aprendiz. Para ilustrar isto, Krashen criou a 

fórmula i+1, sendo i o conhecimento que o aprendiz já tem, e 1 uma informação nova 

sobre a língua. 

A aquisição se daria, segundo a HIC, em momentos em que o foco de atenção do 

aprendiz estivesse em compreender a mensagem, com foco na semântica e no léxico, e 

não nas formas da língua propriamente dizendo. A compreensão das novas informações 

seria consequência de inferências feitas através do conhecimento de mundo e do 

conhecimento prévio da língua, bem como pelo contexto linguístico. As regras da 

estrutura da língua seriam extraídas de forma inconsciente, por processos implícitos, 

sendo que a exposição de regras de forma explícita não teria papel a desempenhar no 

desenvolvimento do conhecimento linguístico. 

Como argumentamos anteriormente, concordamos que o insumo seja o sine qua 

non da aquisição (Gass & Mackey, 2003), e que quanto mais exposição ao insumo, 

melhor para que a aquisição aconteça. Entretanto, na formulação de Krashen, ao focalizar 

a compreensão e as habilidades compreensivas, como a leitura e a compreensão auditiva, 

reserva o uso, a produção, a um lugar de pouca importância no processo de aquisição de 

L2. 

R. Ellis e Larsen-Freeman (2006) argumentam, por sua vez, que a construção da 

língua baseia-se no uso; sua aprendizagem é uma consequência direta dos propósitos e 

usos que fazemos dela. Ainda, segundo Bybee (2008, p. 216), ao discorrer sobre a 
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questão do emergentismo na aquisição de segundas línguas, “a repetida exposição e 

prática são essenciais para o desenvolvimento das estruturas cognitivas que levam ao 

discurso fluente e gramatical.”
34

. Neste sentido, contestamos a afirmação de Krashen 

(1985) de que a produção não serve de caminho para a aquisição, sendo apenas uma 

consequência, ou seja, um produto desta. Neste trabalho, buscamos defender o papel da 

produção para a aquisição de L2 com base numa visão emergentista/conexionista/ deste 

processo. 

 

4.2.1. Críticas de Krashen (1998) à HPC. 

Como apresentamos no primeiro capítulo desta dissertação, a HPC surge como 

crítica às hipóteses de aquisição de L2 apresentadas por Krashen (1982), mais 

especificamente, à HIC. Swain (1985; 1993; 1995), Kowal e Swain (1994), Swain e 

Lapkin (1995) orientam-se por observações empíricas para questionar a premissa de que 

apenas insumo compreensível seria suficiente para garantir o sucesso na aquisição de L2. 

Importa frisar, neste ponto, que há diferenças fundamentais entre os conceitos de 

aquisição apresentados por Krashen (1982) e por Swain (1985). A aquisição de L2, para 

Krashen (1982) era a aquisição de competência linguística no sentido chomskiano do 

termo e, desta forma, tratava-se de um processo implícito de aquisição dos padrões da L2 

através da exposição ao insumo. Swain (1985), por outro lado, apresenta uma noção de 

competência holística, calcada nos trabalhos de Hymes (1972), que abrange os níveis 

gramaticais, discursivos, e estratégicos
35

. Aquisição de L2 para esta autora, portanto, 

                                                 
34

 No original: “repeated exposure and practice are essential to the development of the cognitive structures 

that lead to fluent and grammatical speech.” 
35

 Para um detalhamento acerca do ensino comunicativo de línguas e das competências comunicativas, ver 

capítulo 1 desta dissertação. 



82 

 

refere-se não apenas à aquisição de formas linguísticas, mas também à aquisição de 

noções pragmáticas e discursivas, além de não se restringir a processos de conhecimento 

implícitos. 

Em resposta à HPC, Krashen (1998) argumenta que o problema de qualquer 

hipótese sobre produção é que a produção é surpreendentemente rara, como ele buscou 

comprovar em artigo de 1994. Na investigação divulgada através desse artigo, dos 42 

aprendizes do grupo observado, apenas 7 se engajaram em negociação de significado que 

redundou em modificações na produção em resposta a movimentos interacionais. Mesmo 

quando os aprendizes falam, de acordo com Krashen (1998), eles geralmente não fazem 

os tipos de ajustes que a HPC argumenta serem úteis para a aquisição de L2, como as 

reformulações e as testagens de hipóteses. 

Além desse argumento sobre a escassez da produção, Krashen (1998) aponta a 

questão do provável desconforto da HPC, dizendo que há evidências de que demandar 

(pushing) uma produção por parte dos alunos seja desagradável para eles, e, que desta 

forma, essa seria uma forma de aumentar o nível de ansiedade dos alunos. Este 

contraponto está relacionado à hipótese de Krashen (1982) de que só é possível que 

ocorra aquisição quando o filtro afetivo do aprendiz está baixo, ou seja, quando ele se 

encontra em momento de conforto emocional
36

. Krashen (1998) conclui sua crítica 

apontando que altos níveis de competência linguística são possíveis sem nenhuma 

produção, e que não há evidências suficientes para confirmar que a produção 

compreensível (comprehensible output) leva à aquisição de L2 (p. 4).   

                                                 
36

 Krashen (1982) coloca da seguinte forma a premissa sobre o filtro afetivo: “There are affective 

prerequisites to acquisition, as every teacher and language student knows. Briefly, the acquirer has to be 

‘open’ to the input in order to fully utilize it for acquisition. According to research, factors that contribute 

to a low affective filter include positive orientation to speakers of the language, acquiring in a low anxiety 

situation, and at least some degree of acquirer self-confidence.” (p. 20) 
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Sobre o argumento da escassez, não podemos contestar os dados estatísticos 

apresentados por Krashen (1994), mas podemos nos questionar acerca do potencial 

desses momentos de produção. Na filosofia emergentista, encontramos o princípio de 

ação de sistemas dinâmicos que afirma que, em sua não-linearidade, os efeitos estão fora 

de proporção em relação às causas, como quando uma vela esquecida acesa causa um 

incêndio que destrói toda uma casa (O’GRADY, 2010, p. 1). Neste sentido, podemos 

hipotetizar que os efeitos da produção não estão relacionados à quantidade que é 

produzida, mas à qualidade dos processos cognitivos desencadeados a partir da produção, 

cuja ação pode se propagar para além do momento de produção em si. Por exemplo, 

Tarone e Liu (1995, p. 18) argumentam que os momentos em que os aprendizes vão ao 

limite se seus conhecimentos na língua alvo são aqueles em a interlíngua se desenvolve 

mais rapidamente.   

Quanto à questão do filtro afetivo, podemos argumentar que os momentos de 

produção não precisam ser necessariamente momentos estressantes. Como apresentado 

pelo próprio Krashen (1982), fatores diversos influenciam o estado afetivo do aprendiz, 

alguns deles não estando sob o controle do professor, como é o caso de sua atitude para 

com a língua que está aprendendo. A afetividade é certamente um aspecto fundamental 

em qualquer processo de aprendizagem (DANTAS, OLIVEIRA e TAILLE, 1992). No 

entanto, se a experiência feita de uma determinada atividade será positiva ou negativa, 

depende da relação que se estabelece no contexto em que ela será realizada. Depende do 

quão colaborativo será o ambiente de aprendizagem. Além disso, pesquisas como as de 

Teixeira da Silva (2000) proveem evidências de que os aprendizes se sentem confortáveis 

em contextos de produção oral nos quais eles interajam com seus pares.  
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Em relação à falta de evidências empíricas que sustentem a HPC, alinhamo-nos 

com o discurso de Krashen (1998), sendo esta uma crítica também apresentada por 

Shehadeh (2002), R. Ellis (1994), de Bot (1996), Swain (2007), entre outros. 

 

4.3 – Uma releitura conexionista/emergentista da HPC. 

Swain (1995) apresenta três funções para a produção no processo de aquisição de 

L2: 

 

a. a produção promove noticing, ou seja, os estudantes perceberiam as lacunas 

em seu conhecimento, fazendo com que haja conscientização dos problemas 

lingüísticos, trazendo a atenção dos alunos para aquilo que eles precisam 

descobrir na língua. Através desse processo os alunos se conscientizam do que 

não sabem; 

 

b. testagem de hipótese – durante a interação, os alunos se baseariam no 

feedback para saber se a hipótese que elaboraram sobre como algo deve ser 

estruturado ou dito na língua alvo procede ou não (SWAIN, 1995: 125 - 126); 

 

c. conforme os aprendizes refletem sobre o seu uso da linguagem, a produção 

ganha contornos metalingüísticos, habilitando-os a controlar e internalizar o 

conhecimento linguístico. 

 



85 

 

Nas seções que se seguem, propomos uma releitura de cada uma dessas premissas 

à luz do emergentismo/conexionismo. 

 

4.3.1. A percepção da lacuna no conhecimento linguístico. 

Sobre a primeira função, a saber, a de promover noticing, Swain (1995, p. 125-

126) faz a seguinte elaboração: 

 

[...] ao produzir na língua alvo (vocalmente ou subvocalmente) os 

aprendizes podem perceber (notice) uma lacuna entre o que eles querem 

dizer e o que eles podem dizer, levando-os ao reconhecimento do que 

eles não sabem, ou sabem apenas parcialmente. Em outras palavras, sob 

certas circunstâncias, a atividade de produzir na língua alvo pode fazer 

com que os aprendizes reconheçam conscientemente alguns de seus 

problemas linguísticos. Produzir pode trazer a atenção deles para algo 

que eles precisem descobrir sobre a L2 (Swain, 1993). Produzir pode 

desencadear processos cognitivos que gerem conhecimento linguístico 

que é novo para os aprendizes ou que consolide um conhecimento já 

existente (Swain e Lapkin, 1994)
37

.  

 

Desta hipótese podemos extrair as seguintes premissas:  

I. de que foco (atenção) é necessário para que algumas formas da língua sejam 

adquiridas; 

II. de que diferentes formas de conhecimento são acessadas durante o processo de 

aquisição de L2; 

 

Retomando os estudos de Schmidt (2001) sobre atenção, encontramos que 

noticing é um estado de atenção sem que haja consciência. Trata-se de um processo 

                                                 
37

 No original: “[…] in producing the target language (vocally or subvocally), learners may notice a 

linguistic gap between what they want to say and what they can say, leading them to recognize what they 

do not know, or know only partially. In other words, under some circumstances, the activity of producing 

the target language may prompt second language learners to consciously recognize some of their linguistic 

problems; it may bring to their attention something they need to discover about their L2 (Swain, 1993). 

This may trigger cognitive processes which might generate linguistic knowledge that is new for the 

learners, or which consolidate their existing knowledge (Swain and Lapking, 1994).” 
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implícito, provavelmente subjacente a níveis elementares de processamento da 

linguagem, como processamento fonológico ou morfológico, por exemplo. A alocação de 

atenção a determinadas formas da L2 é caracterizada pelo autor como awareness, 

processo pelo qual tomamos consciência de algo, uma forma de atenção consciente, 

portanto. 

Trabalhar esta função da produção com rigor teórico-metodológico requer a troca 

do termo noticing pelo termo awareness. No idioma original, em vez de learners notice a 

linguistic problem (os aprendizes percebem um problema linguístico)  deveria-se dizer 

learners become aware of a linguistic problem. (os aprendizes tornam-se conscientes/ 

tem uma percepção consciente de um problema linguístico). Em alguns trechos dos textos 

de Swain (1985; 1993; 1995), Kowal e Swain (1994), Swain e Lapkin (1995), os termos 

noticing e awareness são utilizados indistintamente. Criticamos este uso indiscriminado e 

defendemos que, a fim de garantir o rigor teórico-metodológico da hipótese, o uso do 

termo (que nos trabalhos citados sobre a HPC, também se fundamenta nas pesquisas de 

Schmidt) deveria ser uniformizado sob a palavra awareness. 

Encontramos respaldo na abordagem conexionista/emergentista para o papel da 

atenção (ou foco) no processo de aquisição de L2. N. Ellis et. al. (2008) argumentam que 

em contextos naturalísticos de aquisição de L2, ou seja, em contextos não formais, os 

aprendizes tendem a adquirir uma “Variedade Básica” (basic variety) da L2 (Becker & 

Veenstra, 2003; Schumann, 1978), caracterizada por ordem pragmática de palavras e 

morfologia mínima. Segundo estes autores:  

 

O padrão de uso dos functors gramaticais da língua materna 

impedem a aquisição da L2 por causa do encurtamento que ocorre 

com formas muito frequentes, limitando a saliência responsável 
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pela percepção destas formas frequentes (R. Ellis, 2006). [...] Para 

auxiliar os aprendizes na aquisição dessas formas, a consciência 

deles deve ser recrutada e a atenção deles direcionada a essas 

formas através de instrução explícita.
38

 (p. 9-10) 

 

  

A falta de saliência de certas formas linguísticas impede a percepção delas por 

parte dos aprendizes. A saliência, neste sentido, é um fator determinante, pois ela é a 

responsável pela percepção (consciente ou não) da forma linguística. A atenção 

consciente, direcionada a determinados aspectos da língua alvo, é apresentada pela 

perspectiva conexionista/emergentista como a maneira de resolver o problema da falta de 

saliência de certas formas e, deste modo, promover a precisão gramatical e levar os 

aprendizes além da variedade básica da L2.  

Encontramos este mesmo anseio nas pesquisas de Swain (1985; 1993; 1995), 

Kowal e Swain (1994), Swain e Lapkin (1995). Para estes pesquisadores, não era 

suficiente que os alunos se tornassem capazes de se comunicarem na língua alvo, mas era 

desejado que eles se tornassem capazes de fazê-lo com precisão gramatical, pragmática e 

discursiva. Como dito anteriormente, a preocupação de Swain e de seus colegas voltou-se 

para o fato de que mesmo após anos de exposição sistemática a insumo compreensível, os 

aprendizes do programa de imersão, locus da pesquisa, ainda apresentavam falta de 

precisão gramatical ao se expressarem na L2, sendo claramente percebidos como falantes 

estrangeiros. Isto demonstrava para eles que a premissa de Krashen (1982) de que a fala 

fluente seria uma consequência natural da aquisição não estava correta. 

                                                 
38

No original: “ Usage patterns for grammatical functors in the L1 impede their L2 acquisition because of 

the shortening that takes place for frequently-occurring forms, limiting their perceptual saliency (Ellis, 

2006). […] To assist learners in learning these forms, their consciousness must be recruited and their 

attention directed at these forms through explicit instruction.” 
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Os textos de Swain (1985; 1993; 1995), Kowal e Swain (1994), Swain e Lapkin 

(1995) não apresentam de forma clara e objetiva que problemas foram encontrados na 

produção dos alunos. Não há clareza sobre a maneira como foi diagnosticada a ‘falta de 

precisão’ gramatical, pragmática e discursiva por parte dos alunos. Os exemplos que 

encontramos são de transcrição de trechos de interação entre alunos em que ocorre 

negociação do significado e da forma linguística. Esses trechos são apresentados como 

evidências de que esteja ocorrendo a percepção do problema linguístico, a testagem de 

hipóteses sobre a língua e a reformulação, evidenciando que houve reprocessamento da 

linguagem. Esses exemplos não são dados, por outro lado, para demonstrar como se 

chegou a um diagnóstico de que os aprendizes ainda demonstravam problemas 

linguísticos mesmo após anos de sistemática exposição a insumo compreensível. A única 

evidência apresentada sobre este fato diz respeito aos resultados dos testes aos quais são 

submetidos todos os alunos ao final dos cursos de imersão no Canadá, nos quais os 

alunos apresentavam pontuação equivalente à de nativos da língua francesa nos itens de 

conhecimento das disciplinas (ciências, matemática, entre outras) e no teste de 

compreensão auditiva da língua francesa. Nos testes de produção oral e escrita, 

entretanto, a pontuação dos alunos do curso de imersão era bem inferior à dos falantes 

nativos (SWAIN, 1985, p. 372; SWAIN e LAPKIN, 1995, p. 246). Este é mais um dos 

aspectos que conferem um caráter ingênuo e pouco fundamentado dos trabalhos sobre a 

HPC.  

Podemos reler o problema encontrado no desenvolvimento dos aprendizes do 

programa de imersão como sendo a aquisição de uma variedade básica da L2, que lhes 

permitia a comunicação, mas sem precisão gramatical e nem sociodiscursiva. A solução 
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encontrada por Swain et. al. (op. cit.) para esta questão foi a mesma apresentada pelo 

emergentismo/conexionismo por autores como N. Ellis et. al. (2008) e R. Ellis (2002)  – 

o direcionamento da atenção e a conscientização.  

Segundo R. Ellis (2002), os processos de atenção filtram e classificam o insumo 

recebido de acordo com nossos esquemas da memória de longo prazo. Nesta perspectiva, 

a atenção é o que provoca a aprendizagem, ou seja, a percepção, em seus diferentes graus 

de consciência, provoca processos cognitivos que podem levar à retenção do 

conhecimento linguístico pelo aprendiz. A saliência apresenta-se desta forma como fator 

determinante, pois ela é a responsável pela percepção (consciente ou não) da forma 

linguística pelo aprendiz. 

Relendo a hipótese de Swain (1995) em termos psicolinguísticos, a 

conscientização das lacunas no conhecimento linguístico alcançada pelo aprendiz em 

momentos de produção faz com que aquela informação se torne saliente no insumo. Esta 

saliência leva à percepção de determinadas formas linguísticas. 

Através da argumentação a favor da tomada de consciência e de direcionamento 

de atenção, Swain (1985, 1995) coloca-se claramente contrária às ideias de Krashen 

(1982), pois, como demonstramos anteriormente, este autor afirma que aprendizagem 

(forma de conhecimento explícito) não se converte em aquisição (conhecimento 

implícito), que esses são processos distintos e dicotômicos. 

Swain (1985, 1995) não elabora a questão a ponto de chegar a uma caracterização 

sobre quais formas de conhecimento (se explícitas ou implícitas) atuariam na aquisição 

de L2. Ela aborda esta questão apenas superficialmente, em afirmativas como “produzir 

na língua alvo pode levar os aprendizes a reconhecer conscientemente seus problemas 
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linguísticos”
39

 (SWAIN, 1995, p. 126) ou “é hipotetizado que através da fala em tarefas 

colaborativas, a consciência é aguçada.”
40

 (KOWAL & SWAIN, 1994, p. 75). Ora, só é 

possível argumentar sobre o papel da atenção e da consciência no processo de aquisição 

de L2 caso se pressuponha que este processo não se dê apenas de forma implícita, como 

defendido por Krashen (1982) e pelos modelos de aquisição de L2 baseados na 

Gramática Universal (WHITE, 2003). 

O que Swain (1985, 1995) faz, de forma intuitiva, é pressupor o que fica bem 

explicado através da perspectiva emergentista/conexionista: que diferentes formas de 

conhecimento são acessadas durante a aquisição/aprendizagem, independentemente do 

contexto – se formal ou não – em que ocorra (N. Ellis et.al., 2008; Dekeyser, 2009). A 

não explicitação deste pressuposto apresenta-se como uma lacuna na argumentação da 

HPC. Sua evidenciação é fundamental para que se esclareça a partir de que perspectiva 

de aquisição de L2 surgem as premissas da HPC. Qualquer pesquisa empírica sobre a 

HPC só pode ter sucesso se apresentar consonância com esses pressupostos teórico-

metodológicos. 

Percebemos, assim, que o emergentismo/conexionismo oferece suporte às 

premissas de que atenção e consciência são fatores importantes para a aquisiçao de L2 e 

de que durante esse processo diferentes formas de conhecimento são acessadas. A 

especificidade da proposta de Swain (1985) reside na afirmativa de que os momentos de 

produção desencadeiam esses processos de atenção e ensejam a atuação de diferentes 

formas de conhecimento.  

                                                 
39

 No original: “producing the target language may prompt second language learners to consciously 

recognize some of their linguistic problems.”  
40

 No original: “it is hypothesised that through talk in collaborative tasks, consciousness is raised.” 
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Para confirmar esta hipótese, a saber, de que ocorre conscientização de lacunas 

linguísticas durante a produção em L2, faz-se necessário confirmar a ocorrência da 

percepção do problema linguístico durante a produção. Swain (1995, p. 129) argumenta 

que há suficientes evidências oriundas da literatura sobre estratégias de comunicação, e 

exemplifica enumerando os estudos de Tarone (1977), Faerch e Kasper (1983), Bialystok 

(1990) e Kellerman (1991). Segundo Swain (1995), nestes estudos os autores apontam 

que aprendizes efetivamente percebem as lacunas em seus conhecimentos linguísticos ao 

tentarem produzir na L2 e tentam fazer alguma coisa para resolver o problema da lacuna. 

Em seus estudos, Swain e Lapkin (1994) buscam examinar os processos 

cognitivos que são ativados a partir da percepção da lacuna por parte dos aprendizes 

através da metodologia de think-aloud protocols (protocolos verbais). A metodologia de 

protocolos verbais utilizada nos trabalhos da HPC baseia-se na metodologia proposta na 

teoria de processamento da informação de Ericsson & Simon, 1993 (SWAIN, 2005). De 

acordo com esta teoria, os protocolos verbais são relatos orais dos conteúdos da memória 

de curto prazo, e representam um rastro dos processos cognitivos que estão em ação 

durante a realização de uma tarefa. De acordo com Ericsson & Simon (1993, p. 222. apud 

SWAIN, 2005, p. 4), os dados dos protocolos verbais revelam “a informação à qual os 

indivíduos se voltam enquanto realizam uma tarefa, e revelando esta informação, indicam 

um panorama da forma exata em que as tarefas são desempenhadas: as estratégias 

aplicadas, as inferências feitas a partir da informação”
41

. Na metodologia de protocolos 

verbais utilizada nos trabalhos da HPC, solicita-se aos alunos que eles verbalizem sobre o 

                                                 
41

 No original: “[...] what information [individuals] are attending to while performing their tasks , and by 

revealing this information, can provide an orderly picture of the exact way in which the tasks are being 

performed: the strategies employed, the inferences drawn from information”. 
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que estão pensando durante a realização de uma tarefa, especialmente ao escreverem na 

língua alvo.  

No estudo implementado por Swain e Lapkin (1995), as pesquisadoras treinaram 

seus alunos para descreverem o que pensavam ao produzir um texto escrito na língua 

alvo. O seguinte exemplo é apresentado no artigo das autoras: 

 

S17: [S17 escreveu um artigo falando sobre como o fosfato lançado nos 

lagos e oceanos faz com que as plantas presentes neles cresçam em uma 

proporção que mata todos os peixes. Ela se esforça durante o seguinte 

protocolo verbal com a forma correta de dizer ‘mata todos os peixes’ 

(kill all the fish).] ‘et mort (e morre). Eu não sei. Eu não sei porque 

mour... mourir les poissons (morrer os peixes/ to die the fish), é como se 

mourir é algo que você faz. Não é algo que fazem com você. É mais 

como se eles estivessem sendo assassinados, e não morrendo. Então, 

uhm, et tue toutes les poissons (e mata todos os peixes), ou algo assim’ 

(SWAIN&LAPKIN, op. cit., p. 378)
42

. 

 

 

Neste exemplo, o aprendiz produziu mort (morrer) e não está satisfeito com essa 

escolha lexical. Swain e Lapkin argumentam que as mudanças que o aluno faz e a 

explicação que ele apresenta para essas mudanças são bem sofisticadas. No entanto, 

admitem não ser possível afirmar a partir do exemplo se o aluno está consolidando um 

conhecimento existente sobre o sentido dos verbos ou se está produzindo uma regra 

linguística nova sobre a transitividade do verbo a partir da sensação que ele tem do 

sentido dos verbos que usa.  

Neste estudo, Swain e Lapkin coletaram protocolos verbais de 18 alunos. Dos 

dados coletados deste 18 alunos, apenas os de 9 deles foram selecionados para análise. As 

                                                 
42

 No original: “S17: [S17 has written an article about how phosphates released into lakes and oceans cause 

plants in them to grow quickly to such an enormous size that they will kill all the fish. She struggles in the 

following think-aloud episode with how to say ‘kill all the fish’.] ‘et mort (and dies). I don’t know. I don’t 

know beacuse mour... mourir les poissons (to die the fish), it’s like they’re being murdered and not dying. 

So, uhm, et tue toutes les poisons (and kills all the fish), or something like that.’” 
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pesquisadoras abstraíram dos protocolos que coletaram aquilo que denominaram 

‘episódios relacionados à língua’, entendendo isto como qualquer segmento do protocolo 

em que os alunos mencionaram ter encontrado uma dificuldade linguística enquanto 

escreviam e/ou tentaram resolver este problema, apropriadamente ou não. 

Posteriormente, os episódios foram categorizados a partir dos procedimentos que se 

acreditava terem sido utilizados pelos aprendizes para resolver o problema linguístico 

encontrado por eles. O Objetivo das autoras com essa categorização era o de chegar “ao 

processos mentais que pensávamos estarem refletidos nas mudanças que os alunos 

fizeram em suas produções” (SWAIN & LAPKIN, op. cit., p. 381) 

Os episódios relacionados à língua foram categorizados entre “soa correto/não soa 

correto”, “faz mais sentido/ não faz sentido”, “aplicação de regra gramatical”, “busca 

lexical (via inglês e via francês)”, “tradução”, “estilístico” e “ortografia”  (SWAIN & 

LAPKIN, op.cit.). Alguns dos exemplos apresentados pelas autoras são: 

1. Soa correto/ Não soa correto.  

a. Lexical. Exemplo: “S12: Não, eu não vou escrever cette (este) porque 

cette camada de ozônio não cai muito bem. Uhm, já sei, eu poderia 

escrever cette problème”. 

b. Gramatical. Exemplo: “S8: Eu iria escrever les droits uhm d’animaux 

mas não soa correto então eu disse les droits des animaux (direitos dos 

animais)”. 

2. Faz mais sentido/ Não faz sentido.  
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Exemplo: “S15: Puis il reconstruit (depois ele reconstrói). Puis il les 

reconstruit (depois ele as reconstrói). Eu acrescentei isso porque faz mais 

sentido para mim. Uhm, porque ele as reconstrói”. 

3. Estilístico. 

Exemplo: “S12: A cause de ça, ceci (por causa disso). Porque não se deve usar 

ça quando  se está escrevendo”. 

 

 A partir desses estudos, Swain (1995, p. 130) elabora a seguinte conclusão: 

 

Concluímos que essas evidências dão suporte à hipótese de que a 

produção estimula noticing; de que ela ativa a conscientização dos 

aprendizes sobre as lacunas em seu conhecimento; resumidamente, de 

que a produção desempenha um papel de conscientização. Além disso, 

noticing pode desencadear processos cognitivos que têm implicação na 

aquisição de L2
43

. 

 

As evidências apresentadas através dos estudos de Swain (1985; 1993; 1995), 

Kowal e Swain (1994), Swain e Lapkin (1995) comprovam a ocorrência de processos de 

atenção e de conscientização que são desencadeados durante a produção, e encontra-se 

respaldo no emergentismo/conexionismo para o papel desses processos na aquisição de 

L2. Porém, além da crítica já elaborada aqui sobre a falta de rigor teórico no uso do termo 

noticing, referindo-se indistintamente a processos que envolvem consciência ou não, 

criticamos também o fato de que essas pesquisas apontam a existência de processos 

cognitivos, utilizam a ocorrência desses processos como argumento para dar suporte à 

hipótese, mas em nenhum momento apresentam uma análise mais cuidadosa em termos 

                                                 
43

 No original: “It is our conclusion that this evidence supports the hypothesis that output can stimulate 

noticing; that it raises learners awareness of gaps in their knowledge; in short, that it plays a consciousness-

raising role. Futhermore, noticing can trigger cognitive processes that have been implicated in second 

language learning.” 
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cognitivos que apresente de forma coerente aquilo que se entende por esses processos 

cognitivos e de que forma eles atuam na aquisição de L2. Deste aspecto retiramos nosso 

argumento de que falta instrumental teórico de cunho psicolinguístico que referende as 

hipóteses da HPC.  

Isso se apresenta também como agenda de pesquisa sobre o tema. A 

inconsistência das evidências empíricas e a falta de explicações de cunho 

cognitivo/psicolinguístico compõem uma lacuna ainda não resolvida na literatura sobre 

HPC, como apontam outros autores (Shahadhed, 2001; R. Ellis, 1994; deBot, 1996; 

Swain, 2007). 

 

4.3.2. A função de testagem de hipóteses.  

Sobre a função de testagem de hipóteses, Swain (1995, p. 126) faz as seguintes 

afirmações: 

[...] produzir é uma forma de testar hipóteses sobre compreensão ou boa 

formação linguística. Um considerável corpo de pesquisa e teorização ao 

longo das duas últimas décadas tem sugerido que produção (output), 

particularmente produção errônea, frequentemente é uma indicação de 

que o aprendiz formulou uma hipótese sobre como a língua funciona e 

está testando esta hipótese (por exemplo, Selinker, 1972; Corder, 1981). 

Algumas vezes essa produção evoca um feedback que pode levar o 

aprendiz a modificar, ou ‘reprocessar’ esta produção.
44

 

 

Em outro momento: 

 

Se os aprendizes não estivessem testando hipóteses, então modificações 

em resposta ao feedback não seriam esperadas na produção. Entretanto, 

pesquisas recentes (por exemplo, Pica, Holliday, Lewis e Morgenthaler 

1989; Iwashita, 1993) demonstram que durante o processo de negociação 

                                                 
44

 No original: “[...] producing is one way of testing a hypothesis about comprehensibility or linguistic 

well-formedness. A considerable body of research and theorizing over the last two decades has suggested 

that output, particularly erroneous output, can often be an indications that a learner has formulated a 

hypothesis about how language works , and is testing it out (for example, Selinker, 1972; Corder, 1981). 

Sometimes, this output invokes feedback which can lead learners to modify or reprocess their output.” 
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do significado, aprendizes modificarão sua produção em resposta a 

movimentos conversacionais, como pedidos de esclarecimento e 

confirmação. Por exemplo, Pica e seus colegas encontraram que em 

resposta a pedidos de esclarecimento e de confirmação, mais de um terço 

dos aprendizes modificaram suas produções em termos semânticos ou 

morfossintáticos. (SWAIN, 1995, p. 131).
45

 

 

 

Do exposto acima, podemos extrair as seguintes premissas: 

I. que os aprendizes elaboram generalizações e induzem regularidades a 

partir da experiência com a língua alvo; 

II. que essas regularidades são postas em avaliação em momentos de 

interação; 

 

Shehadeh (1999), buscou explorar como a testagem de hipóteses por parte dos 

aprendizes redundou em internalização de conhecimento linguístico, especialmente em 

situações em que não houve feedback externo. Shehadeh coletou dados de 16 

participantes – 8 falantes não-nativos (NNS) de inglês e 8 falantes nativos (NS). Durante 

a interação, os NNS tinham de descrever uma imagem o mais precisamente possível para 

um NS, o qual tinha a tarefa de reproduzir a imagem com base apenas na descrição do 

NNS. Encontramos o seguinte exemplo de interação em seu trabalho (observe-se que os 

números entre parênteses na citação indicam pausas em segundos/frações de segundos): 

 

NNS: you have two chairs (0.8) one near of the bed (0.8) near of the 

bed (0.9) near to the bed (1.0) and the other near to the bottom left 

corner (2.0) and behind the chair (1.0) you have a door (3.0) now near 

to the door and go to the left corner 

                                                 
45

 “If learners were not testing hypotheses, then changes in their output woud not be expected following 

feedback. However, recent research (for example, Pica, Holliday, Lewis and Morgenthaler, 1989; Iwashita, 

1993) demonstrates that during the process of negotiating meaning, learners will modify their output in 

response to such conversational moves as clarification requests or confirmation checks. Pica and her 

colleagues (1989) found that in response to clarification and confirmation requests, over one-third of the 

learners’ utterances were modified either semantically or morphosyntactically ” 



97 

 

NS: yes (0.9) can you see the door full view? 

(op. cit., p. 5)
46

  
  

Shehadeh (1999) comenta que este exemplo ilustra uma testagem de hipótese por 

parte de um NNS a fim de verificar qual forma soava melhor (“near of the bed... near of 

the bed... near to the bed”). Shehadeh argumenta que houve satisfação por parte do NNS 

com o resultado da hipótese testada, e ele passa a reproduzir a mesma estrutura em 

produções subsequentes (“near to the bottom left corner... near to the door”), já que sua 

primeira produção não foi questionada pelo NS. 

Shehadeh (1999) especula que, em situações como a descrita no exemplo acima, 

em que não há feedback externo que questione a hipótese levantada pelo aprendiz, a 

hipótese que ele colocou em teste tende a se confirmar (não é revisada nem rejeitada), e 

ela pode ser integrada ao conhecimento do aprendiz. Na medida em que não houve 

pesquisa posterior para investigar se ocorreu manutenção desta forma nas produções 

futuras do aprendiz, não houve como confirmar a especulação de Shehadeh (1999).  

Nos trabalhos de Swain (1985; 1993; 1995), Kowal e Swain (1994), Swain e 

Lapkin (1995), não há evidências empíricas apresentadas sobre a premissa de testagem de 

hipóteses. 

Encontramos pouquíssimos exemplos nos textos sobre a HPC que ilustrassem o 

que foi chamado de testagem de hipóteses. O mais característico deles foi o exemplo de 

Shehadeh (2009) citado acima. Apesar da pouca sustentação empírica, a premissa da 

testagem de hipóteses pode ser sustentada teoricamente pelo 

emergentismo/conexionismo. Para isso, recorreremos à explicação sobre o 

funcionamento de uma rede conexionista, já apresentada aqui no capítulo 2. 

                                                 
46

 Nesta citação, optamos por manter o idioma original a fim de preservar as sutilezas do sentido do texto. 
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Conforme apontado anteriormente, uma rede conexionista é uma tentativa de 

reproduzir de forma artificial o comportamento do cérebro humano durante a 

aprendizagem. Para isto, a rede conexionista faz uso de unidades análogas aos neurônios 

conectadas umas às outras em paralelo, conexões estas que são uma analogia às sinapses 

neuronais. Assim como as sinapses são reforçadas na medida em que um determinado 

estímulo é repetido, levando o cérebro a uma automatização de caminhos percorridos 

pela informação através dos neurônios, também as conexões entre as unidades da rede 

conexionista são fortalecidas na medida em que uma determinada conexão é reforçada. A 

essa força de conexão entre as unidades dá-se o nome de peso. Essas redes são 

construídas na forma de programas de computador. Uma vez postas em funcionamento, 

as redes passam a se autorregular. O processo de regulação ocorre sob a forma de ajuste 

dos pesos das conexões locais. Vale lembrar que as unidades são divididas em três 

camadas: duas superficiais (unidades de insumo e de output) e uma oculta (camada em 

que as representações são criadas e o conhecimento é gerado). 

A rede atinge a generalização de padrões a partir da exposição gradual ao padrão 

ideal desejado. O que Swain (1985, 1995) denomina elaboração de hipóteses pode ser 

entendido, na perspectiva conexionista/emergentista, como esse processo de indução de 

padrões e de generalização de regras, o qual subjaz todo o processo de aquisição de L2. 

Para o conexionismo, a cada nova produção da rede, é feita uma associação com o padrão 

ideal e calcula-se desta forma a diferença entre o que o sistema da rede está produzindo e 

o que é o ideal colocado no insumo. Podemos afirmar que, em termos cognitivos, isto é o 

que se põe em funcionamento no momento do uso, da interação em L2. O conhecimento 

do aprendiz se coloca em um processo de calibração entre o que ele pode produzir e o 
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que é desejado que ele produza. Isto parece ser o que Swain (1985, 1995) denominou 

testagem de hipóteses. 

As modificações encontradas por pesquisadores que se dedicaram a investigar este 

aspecto da produção (Pica, Holliday, Lewis e Morgenthaler 1989; Iwashita, 1993), 

podem ser interpretadas, se empregarmos uma analogia entre o funcionamento da rede 

conexionista e o comportamento humano durante a aprendizagem, como a 

retropropagação que ocorre a partir do cálculo da diferença entre o produzido e o padrão 

ideal. Este cálculo da diferença refaz o caminho de maneira inversa, ou seja, a 

informação obtida através do cálculo retorna à camada oculta, de forma que haja 

regulação e reajuste, gerando um processo de minimização do erro por parte da rede. Isto 

poderia ser observado no comportamento humano através da reformulação da produção 

no caso de a hipótese não ser aprovada.  

No entanto, encontramos aqui um problema: No emergentismo/conexionismo, 

uma produção diferente sempre reflete diferenças, ainda que sutis, na representação 

linguística. No entanto, essas diferenças podem não perdurar e voltar a um desajuste de 

pesos, ainda que momentaneamente tenha-se alcançado o sucesso na aquisição do padrão 

desejado da L2. A produção é resultado de um estado mental temporário. As 

configurações do funcionamento da rede são específicas de cada ativação. Em analogia 

com o funcionamento humano, o que um aprendiz produz em um instante é um flagrante 

do estado mental dele naquele momento, o que não traz garantias de manutenção daquela 

representação no conhecimento do aprendiz. Na perspectiva emergentista/conexionista, o 

conhecimento, a manutenção de representações, em outros termos, se dá a partir do 

acúmulo de experiências, até que se formem chunks de memória e procedimentalização 
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do conhecimento, o que se faz através da repetição de rotinas (N. Ellis et. al. 2008). O 

fato de que uma reformulação apareceu na produção do aprendiz não é, portanto, garantia 

de que haverá manutenção dessa nova forma em futuras produções. 

Por outro lado, parece certo que o processo de testagem de hipótese, entendendo 

isso como a indução de regras a partir do insumo e a calibração do sistema a partir da 

experiência com a língua, é relevante para o processo de aquisição de L2. Se, por um 

lado, não há garantias de que isso realmente ocorra em todos os momentos de produção, 

isto não é argumento para minimizar o papel da produção, pois, por outro lado, também é 

provável que isto de fato ocorra em muitos momentos. 

 

4.3.3. Função metalinguística da produção. 

No que diz respeito à ultima premissa, a saber, a função metalinguística, 

encontramos as seguintes proposições no texto de Swain (1995, p. 126): 

 

[...] conforme os aprendizes refletem sobre seu próprio uso da língua 

alvo, sua produção serve a uma função metalinguística, permitindo que 

eles controlem e internalizem o conhecimento linguístico. Pressuponho 

no presente que exista justificativa teórica para considerar uma função 

distinta metalinguística da produção. Entretanto, pode ser que a 

consideraremos como um meio pedagógico pelo qual nos 

asseguraremos de que as outras duas funções estão operando.
47

 

 

 

 Em outro momento (p. 132): 

 

 
Quando argumentamos que a função da produção é a de testar 

hipóteses, presumimos que a produção em si é hipótese. Ou seja, que a 

produção reflete a melhor ideia do aprendiz sobre como algo deva ser 

                                                 
47

 No original: “as learners reflect upon their own target language use, their output serves a metalinguistic 

function, enabling them to control and internalize linguistic knowledge. My assumption at present is that 

there is theoretical justification for considering a distinct metalinguistic function of output. However, it 

may be that we will want to consider it as a pedagogical means by which we can ensure that the other two 

functions operate.” 
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dito ou escrito. Raramente perguntamos aos aprendizes sobre quais são 

suas hipóteses sobre a língua, em vez disso, inferimos nós mesmos 

sobre quais sejam elas a partir da produção. Entretanto, sob certas 

condições, os aprendizes não só revelam suas hipóteses, mas refletem 

sobre elas, usando a linguagem para fazê-lo. É este nível de produção 

que representa a função metalinguística de usar a língua para refletir 

sobre a língua, permitindo que os aprendizes a controlem e a 

internalizem. 
48

 

 

 

 Para ilustrar sua hipótese, Swain (1998, p. 76) apresenta o seguinte exemplo de 

interação entre aprendizes, através da qual eles tentam reconstruir uma passagem que 

ouviram: 

 
S1: J’ai fait un rêve effrayant la nuit dernière 

(Eu tive um sonho assustador na noite passada) 

S2: La nuit dernière 

(a noite passada) 

S1: Puis je sais le debut de la seconde phrase 

(e eu já sei o começo da segunda frase) 

S2: Attends. Attends. Attends. Il y a quelque chose de mal avec 

cette phrase. Est-ce que c’est “une rêve” ou “un rêve”? 

(Espera. Espera. Espera. Tem algo errado com essa frase. É 

uma sonho ou um sonho?) 

S1: Je pense que c’est “un rêve” 

(Eu penso que é “um sonho”) 

S2: Le rêve, la rêve, le rêve 

(testando se a palavra é masculina ou feminina; verificando 

qual soa melhor) 

S1: On va le laisser comma_a 

(Vamos deixar como está) 

S1: J’ait fait un rêve… OK 

(Eu tive um sonho… OK) 

 

 

 

 Swain (1995) argumenta que episódios como o descrito acima dão sustentação 

empírica à afirmação de que o falar sobre a língua é uma forma de direcionar a atenção 

                                                 
48

 No original: “When it is argued that a function of output is to test hypotheses, it is assumed that the 

output itself is the hypothesis. That is, the output represents the learners’ best guess as to how something 

shoul be said or written. We rarely ask learners what their hypothesis are, but rather infer them from the 

output itself. However, under certain task conditions, learners will not only reveal their hypotheses, but 

reflect on them, using language to do so. It is this ‘level’ of output that represents its metalinguistic 

function of using language to reflect on language, allowing learners to control and internalize it.” 
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dos aprendizes para seus próprios usos da língua, levando-os a uma maior 

conscientização e consequente controle de seus processos de aprendizagem. A autora 

também sustenta sua hipótese a partir da perspectiva de Vygotsky (1987) sobre a 

importância da interação dialógica. Para Vygotsky (1987), o desenvolvimento cognitivo 

origina-se no plano interpessoal. Através de um processo de apropriação, o que se origina 

na esfera social passa a ter uma representação intrapessoal (ou seja, interna ao sujeito). A 

negociação sobre a forma da língua, neste sentido, pode gerar um conhecimento 

compartilhado na esfera social (interpessoal) que, uma vez apropriado pelo aprendiz, 

pode se consolidar como conhecimento intrapessoal. 

 Em uma releitura emergentista/conexionista da hipótese da função metalinguística 

da produção, pode-se argumentar que se trata de um processo de utilização, ou mesmo de 

criação, de conhecimento explícito sobre a língua alvo. No entanto, pode-se criar a falsa 

ideia, a partir dos argumentos apresentados por Swain (1995), de que todo movimento de 

aprendizagem deve passar pela consciência. Conhecimento explícito é importante, mas 

não constitui a única forma de aprendizagem. Deve-se criticar, também, o caráter 

estruturalista desta proposta. Se a aprendizagem é um continuum que não respeita os 

níveis de análises herdados do estruturalismo linguístico, sendo possível falar, por 

exemplo, em um continuum grafo-fônico-fonológico, por onde passa a metalinguagem, 

entendida em Swain como incluindo a fala sobre regras gramaticais com terminologia 

metalinguística? Pela divisão inexistente no conexionismo entre os níveis de análise? 

Uma vez que o processo é holístico, a questão da metalinguagem demonstra estar 

equivocada.  
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4. 4. Conclusão. 

Neste capítulo, buscamos analisar de que formas os pressupostos 

emergentistas/conexionistas podem referendar a hipótese objeto deste trabalho – a HPC. 

Primeiramente, confrontamos a perspectiva emergentista/conexionista para a aquisição de 

L2 com as hipóteses de Krashen (1982). Em seguida, apresentamos as críticas 

krashenianas à HPC. Depois, propusemos uma análise da HPC a partir do 

emergentismo/conexionismo, buscando encontrar nesta perspectiva teórica fundamentos 

para defender o lugar da produção para o processo de aquisição de L2. 

Também neste capítulo, buscamos alcançar o objetivo deste trabalho: buscar 

sustentação teórica para a HPC. Demonstramos as lacunas teóricas na argumentação dos 

trabalhos da HPC e buscamos preenchê-las, sempre que possível, com base na abordagem 

emergentista/conexionista de aquisição de L2. Apresentamos também o grande problema 

da HPC: a falta de evidências empíricas que a valide. Defendemos, no entanto, a 

necessidade de adequação das bases da HPC a uma teoria de aquisição de L2 de cunho 

psicolinguístico é primordial para que novos estudos empíricos sejam implementados.  
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Considerações Finais 

Ao longo desta dissertação, buscamos responder às seguintes questões: quais são 

os modelos de Aquisição de Segunda Língua adotados nos trabalhos de HPC? Qual a 

natureza das evidências que fundamentam a argumentação a favor da hipótese? De que 

forma uma leitura psicolinguística dos fatos apresentados como processos cognitivos 

desencadeados em momento de produção – considerados como capazes de auxiliar o 

processo de aquisição – poderia contribuir para referendar a hipótese HPC? 

Para responder à primeira questão, sobre o modelo de aquisição de segunda língua 

adotado nos trabalhos da HPC, fizemos um breve histórico sobre alguns pontos da LA, 

apontando as influências de pressupostos da psicolinguística em alguns aspectos dessa 

área, a fim de delimitarmos o contexto teórico em que nasceu a HPC.  

Concluímos, dessa forma, que a referência teórica de Swain (1985) era a 

abordagem comunicativa no ensino de línguas. Sua busca em seu contexto de trabalho era 

o de entender e fomentar o desenvolvimento das competências comunicativas nos 

aprendizes. Neste sentido, argumentamos que não é parte da visão de linguagem dos 

autores da HPC que a construção da interlíngua se dê nos moldes da perspectiva da 

Gramática Universal – ou seja, que a interlíngua se forme pela ação de mecanismos 

especificamente linguísticos, não acessíveis à manipulação consciente. Além disso, os 

autores da HPC não trabalham com a diferença fundamental entre aquisição e 

aprendizagem, como proposto por Krashen (1982), pois argumentam que fatores que 

seriam considerados elementos da aprendizagem por Krashen (1982) teriam papel a 

desempenhar na aquisição, unindo as duas instâncias. Por fim, a HPC traz em seu escopo 
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uma visão de língua e de aprendizagem para a qual a interação social e a cultura são 

fatores determinantes, não havendo distinção entre as instâncias do uso e do 

conhecimento – ambas estão em forte interação e se afetam mutuamente. 

Sobre a segunda pergunta colocada em nossa problematização – qual a natureza 

das evidências que fundamentam a argumentação a favor da hipótese? – encontramos que 

as pesquisas existentes são, em sua maioria, de natureza descritiva, focalizando-se na 

ocorrência de episódios de percepção da lacuna, de reformulações da produção e de 

reflexão metalinguística em si, e não nos processos cognitivos que esses episódios 

desencadeiam, de acordo com o que vimos estar proposto na HPC. Em sua maioria, as 

pesquisas empíricas sobre a HPC não foram capazes de dar sustentação à hipótese no que 

diz respeito à aquisição de L2 – elas não comprovaram se a produção seria uma fonte de 

sucesso na aquisição e de que forma isso se daria. 

Argumentamos que parte deste insucesso refere-se à necessidade de adequação 

das bases teóricas da HPC a uma teoria de aquisição de L2, que sirva tanto para revalidar 

a argumentação a favor da hipótese quanto para fundamentar investigações empíricas.  

Com base nesta argumentação, chegamos à nossa última questão, a saber, de que 

forma uma leitura psicolinguística dos fatos apresentados como processos cognitivos 

desencadeados em momento de produção – considerados como capazes de auxiliar o 

processo de aquisição – poderia contribuir para referendar a HPC. Propusemos a 

realização dessa leitura à luz da psicolinguística de base emergentista/conexionista, por 

percebermos que os pressupostos desta abordagem eram coerentes com a visão de língua 

e de aquisição adotada nos trabalhos da HPC, além de encontrarmos no 

emergentismo/conexionismo explicações relevantes para a compreensão do papel da 
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produção para o processo de aquisição de L2, conforme apresentamos no quarto capítulo 

deste trabalho. 

A inconsistência das evidências empíricas e a falta de explicações de cunho 

cognitivo/psicolinguístico compõem uma lacuna ainda não resolvida na literatura sobre 

HPC, como apontam outros autores (Shehadeh, 2001; R. Ellis, 1994; de Bot, 1996; 

Swain, 2007). 

Através desta dissertação, buscamos dar coerência e relevância psicolinguística 

aos argumentos a favor da HPC, a partir de uma leitura conexionista/emergentista da 

hipótese. Não foi possível, porém, implementar estudos experimentais que trouxessem 

validação empírica ao que defendemos aqui. Também este fato se coloca como agenda 

para futuras pesquisas. 
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