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RESUMO 

 

A partir do enfoque da neurociência, a cognição pode ser definida como um 

processo de aquisição de conhecimento que tem como material a informação do 

meio em que vivemos e o que já está registrado na nossa memória. Esse processo, 

que visa à melhor adaptação ao meio, envolve percepção, atenção, memória e ação 

e nem sempre acontece de forma consciente. Mais do que simplesmente a 

aquisição de conhecimento, é um processo de conversão de tudo o que é captado 

pelo aprendiz de acordo com sua identidade e suas experiências. Com base nesse 

conceito, o presente trabalho propõe um modelo teórico para o processamento 

cognitivo relacionado à produção em língua estrangeira, fundamentado em teorias 

recentes da neurociência sobre memória, aprendizagem e processamento de 

representações de seqüências freqüentes na língua (chunks). Parte-se da hipótese 

de que os dois níveis ou processos de aprendizagem descritos de várias formas em 

teorias da linguagem (Krashen 1977, 1982, 1985; McLaughlin 1978; Bialystok 1978; 

Sinclair 1988; Klein 1992 entre outros) relacionam-se a diferentes sistemas da 

memória humana, que se diferenciam não pela duração do armazenamento da 

informação (memórias de curta e longa duração), mas pelo tipo ou formato da 

informação (Squire e Zola-Morgan 1988, 1991). Desses sistemas de memória, o 

denominado sistema de memória declarativa estaria relacionado ao conhecimento 

consciente (explicitável) sobre a língua e suas regras. O sistema de memória não-

declarativa, por sua vez, seria responsável pelo processamento de informação de 

forma involuntária e pela habilidade de uso da língua na comunicação. Essa 

hipótese traz novas interpretações para questões sobre produção em língua 

estrangeira, sobre automatização do conhecimento, criatividade, papel do output e 

papel da instrução. Dados da produção de falantes não-nativos de alemão ilustram 

aspectos do modelo apresentado. 

 

Palavras-chave: memória e linguagem; cognição e linguagem; chunks; produção 

em língua estrangeira; automatização do conhecimento; criatividade. 



11 

 

ABSTRACT 

 

From the perspective of neuroscience, cognition can be defined as a process of 

knowledge acquisition that operates on environmental information as well as on 

material registered in our memory. This process aims a better adaptation to the 

environment, involves perception, attention, memory and action and is not always a 

conscious one. It is therefore more than a simple acquisition of knowledge, but rather 

also a process of converting that which is apprehended by the learner in accordance 

with his identity and experiences. This work proposes a theoretical model for 

cognitive processes related to foreign language production, based on recent 

neuroscientific theories about memory, learning and processing of representations of 

frequent linguistic sequences (chunks). The basic hypothesis is that the two learning 

levels or processes described diversely in language theories (Krashen 1977, 1982, 

1985; McLaughlin 1978; Bialystok 1978; Sinclair 1988; Klein 1992 among others) are 

related to different systems of human memory which can be differentiated not by the 

time of information storage (long-term and short-term memories), but by the kind or 

format of the information (Squire and Zola-Morgan 1988, 1991). The so called 

declarative memory would be related to conscious (explicable) knowledge about 

language and its rules. Non-declarative memory, in turn, would be responsible for 

involuntary processing of information and for the ability of using language in 

communication. This hypothesis brings new interpretations for questions on foreign 

language production, on knowledge automatization, creativity, the role of output and 

instruction. Production data from non-native German speakers illustrate aspects of 

the model. 

 

Keywords: memory and language; cognition and language; chunks; foreign 

language production; knowledge automatization; criativity 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Aus der Sicht der Neurowissenschaft kann Kognition als ein Wissenserwerbprozess 

definiert werden, das anhand Informationen sowohl aus der umgebenden Welt als 

auch von unserem Gedächtnis operiert. Das Prozess dient einer besseren 

Umweltsanpassung, baut auf Perzeption, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Handeln 

auf und ist nicht immer bewusst. Eher als einfaches Wissenserwerb ist es ein 

Umwandlungsprozess davon, was vom Lerner wahrgenommen wird, anhand seiner 

Identität und Erfahrungen. Davon ausgehend wird hier ein theoretisches Modell für 

kognitive, auf der Fremdsprachenproduktion bezogene Prozessierung dargestellt, 

das auf neuen neurowisscheschaftlichen Theorien über Gedächtnis, Lernen und 

Darstellungsverarbeitung von häufigen linguistischen Sequenzen (chunks) basiert. 

Die grundlegende Hypothese ist, dass die zwei Lernebenen oder -prozesse, die auf 

verschiedene Weisen in der sprachtheoretischen Literatur beschrieben werden 

(Krashen 1977, 1982, 1985; McLaughlin 1978; Bialystok 1978; Sinclair 1988; Klein 

1992 u.a.), mit unterschiedlichen Systemen des menschlichen Gedächtnisses 

zusammenhängen, die nicht durch die Speicherzeit der Informationen (Langzeit- und 

Kurzzeitgedächtnis) unterschieden werden können, sondern durch die Art oder das 

Format der Informationen (Squire und Zola-Morgan 1988, 1991). Das so genannte 

deklaratives Gedächtnis bezieht sich auf bewusstes (erklärbares) Wissen über die 

Sprache und ihre Regeln. Auf der anderen Seite ist das nichtdeklarative 

Gedächtnis verantwortlich für die autonome/unbewusste Verarbeitung von 

Informationen und für die Fähigkeit, Sprache in der Kommunikation anzuwenden. Die 

Hypothese präsentiert neue Deutungen für Fragen der Fremdsprachenproduktion, 

Wissensautomatisierung, Kreativität, Rolle des Output und institutionellen Lernens. 

Produktionsdaten von nicht-muttersprachlichen Deutschsprechern veranschaulichen 

Aspekte des Modells. 

 

Stichwörter: Sprache und Gedächtnis; Sprache und Kognition; chunks; 

Fremdsprachenproduktion; Wissensautomatisierung; Kreativität. 
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1  Introdução 

 

A partir do enfoque da neurociência, a cognição pode ser definida como um 

processo de aquisição de conhecimento que tem como material a informação do 

meio em que vivemos e o que já está registrado na nossa memória. Esse processo 

visa à melhor adaptação ao meio, envolve percepção, atenção, memória e ação e 

nem sempre é um processo consciente. É portanto mais do que simplesmente a 

aquisição de conhecimento, mas também um processo de conversão do que é 

captado de acordo com as experiências e a identidade do aprendiz.  

 

No presente trabalho, apresentamos a hipótese de que os dois níveis ou processos 

de aprendizagem descritos de várias formas em teorias da linguagem (Krashen 

1977, 1982, 1985; McLaughlin 1978; Bialystok 1978; Sinclair 1988; Klein 1992 entre 

outros) relacionam-se a diferentes sistemas da memória humana, que se 

diferenciam não pelo tempo de armazenamento (memórias de curta e longa 

duração), mas pelo tipo ou formato da informação armazenada. 

 

Desses sistemas de memória, o denominado sistema de memória declarativa estaria 

relacionado ao conhecimento consciente (explicitável) sobre a língua e suas regras. 

O sistema de memória não-declarativa, por sua vez, seria responsável pelo 

processamento de informação de forma involuntária e pela habilidade de uso da 

língua na comunicação através da automatização de regras (cf. Squire e Zola-

Morgan 1988, 1991). 
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A noção de independência entre os sistemas de memória é bastante consensual nos 

estudos de neurociências. Essa independência é reforçada pela dissociação entre 

os tipos de prejuízo de memória de longa duração apresentados por pacientes 

amnésicos e parkinsonianos. Enquanto pacientes amnésicos apresentam prejuízo 

de memória declarativa, pacientes com doença de Parkinson apresentam prejuízo 

específico de funções de memória não-declarativa, pelo menos nos estágios iniciais 

da doença. 

 

A doença de Parkinson se caracteriza por sintomas predominantemente motores 

que causam limitações funcionais para os pacientes portadores dessa patologia. A 

bradicinesia, o sintoma mais proeminente e que torna o indivíduo mais incapacitado 

para realização das atividades diárias, inclui dificuldade de iniciar movimentos, 

lentidão e dificuldade de realizar movimentos com fluência. A perda dessas 

habilidades é relacionada à perda de memória não-declarativa e é resultado de uma 

perda de dopamina (um neurotransmissor que facilita o fluxo dos impulsos para os 

neurônios). 

 

Um trabalho que exemplifica com clareza esses dois sistemas de memória é a 

dissertação de mestrado de Piemont (1998). Segundo Piemont, os resultados dos 

trabalhos fisioterápicos mais antigos com pacientes com doença de Parkinson são 

na maioria desanimadores. Baseando-se nos conhecimentos atuais sobre os 

possíveis mecanismos da bradicinesia e sobre as alterações cognitivas da doença 

de Parkinson, a autora compara a eficiência de um treinamento para esses 

pacientes baseado na geração de pistas mnemônicas (instruções explícitas sobre 
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seqüências de movimentos), evocadas durante a execução dos movimentos, com 

um treinamento baseado apenas na repetição dos movimentos. 

 

Devido à perda de memória não-declarativa e às dificuldades de formar novas 

memórias dessa natureza, a simples repetição de movimentos não podia levar 

facilmente à formação de esquemas motores e a execução dos movimentos parecia 

difícil ou mesmo impossível. No entanto, recebendo e posteriormente recordando as 

instruções (p.ex.: “dobre o joelho direito”, “transfira o peso do corpo para a outra 

perna”), os pacientes eram capazes de executar os movimentos com mais facilidade, 

embora perdessem a fluência dos movimentos ou até fossem incapazes de 

continuá-los se fossem interrompidos ou distraídos. 

 

Com base nesta distinção entre os sistemas de memória, o presente trabalho propõe 

um modelo teórico para o processamento cognitivo relacionado à produção em 

língua estrangeira, fundamentado em teorias recentes da neurociência sobre 

memória, aprendizagem e processamento de representações de seqüências 

freqüentes na língua (chunks). A hipótese traz novas interpretações para questões 

sobre produção em língua estrangeira, sobre automatização do conhecimento, 

criatividade, papel do output e papel da instrução. Dados de produção e de 

entrevistas com falantes não-nativos de alemão ilustram aspectos do modelo 

apresentado. 
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Dessa forma, o trabalho tem por objetivos:  

 

1. Propor a hipótese de que os diferentes níveis ou processos de aprendizagem 

descritos de várias formas em teorias da linguagem relacionam-se a 

diferentes sistemas da memória humana, que se diferenciam não pelo tempo 

de armazenamento, mas pelo tipo ou formato da informação armazenada, 

gerando diferentes resultados quanto ao conhecimento consciente sobre a 

língua e suas regras e à habilidade de uso da mesma na comunicação. 

2. Propor um modelo teórico que facilite a compreensão desses diferentes 

resultados no âmbito da aprendizagem de línguas estrangeiras, justapondo 

teorias da lingüística e da neurociência. 

3. Apresentar um esquema que facilite a visualização e a compreensão do 

funcionamento dos diferentes processos cognitivos que levam a tais 

resultados. 

4. Ilustrar aspectos selecionados do modelo proposto através de dados da 

produção lingüística de falantes estrangeiros do alemão. 

 

O capítulo 2 - Linguagem e cognição, tematiza a estreita relação entre 

pensamento, linguagem e sistema nervoso como alvo de uma interface entre a 

lingüística, a biologia e a psicologia. 

 

No capítulo 3 - Aprendizagem e processos cognitivos, apresentamos as teorias 

da neurociência e da aquisição da linguagem que fundamentaram a presente 

pesquisa. Nele também são expostas as tendências e os pontos congruentes de 
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diversas teorias que nos levaram a propor a hipótese deste trabalho, bem como o 

conceito de chunk e sua importância no processamento cognitivo. 

 

Com base nesses conceitos e pressupostos, o Capítulo 4 apresenta o modelo 

teórico que propomos para o processamento cognitivo relacionado à produção em 

língua estrangeira, a partir do detalhamento de um esquema gráfico representativo 

do mesmo, com ênfase nas questões de reprodução, automatização, criatividade, 

output e do papel da instrução formal, enquanto nas Considerações finais, os 

pontos principais da hipótese e do modelo são retomados e relacionados à produção 

lingüística em língua estrangeira.  
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5 Considerações finais 

 

Com base em teorias recentes da neurociência sobre memória e aprendizagem, 

procuramos contribuir para uma das questões mais intrigantes que podemos 

observar em nossas experiências com o ensino/aprendizagem de LE: as diferenças 

entre o conhecimento consciente sobre a língua e suas regras e a habilidade de uso 

da língua na comunicação. A busca de novas respostas para essa questão levou-

nos a questões adjacentes, como a automatização do conhecimento, a criatividade, 

o papel da produção e o papel da instrução na aprendizagem de línguas 

estrangeiras. 

 

Embora há muito tempo o homem já tenha consciência da estreita relação entre 

pensamento e linguagem, as relações entre a linguagem e o sistema nervoso 

apenas começaram a ser alvo de uma interface entre a lingüística, a biologia e a 

psicologia nas últimas décadas do século XX. À exceção dos trabalhos sobre afasia 

e distúrbios da linguagem, há uma imensa lacuna no que se refere a trabalhos 

interdisciplinares que investiguem esse tema, não apenas focando as patologias da 

linguagem, mas visando especificamente a esclarecer questões sobre a 

aprendizagem e os processos responsáveis pela habilidade de uso de uma língua 

na comunicação. 

 

Com referência aos estudos da neurociência sobre aprendizagem e memória, alguns 

pontos foram de fundamental importância para o desenvolvimento do modelo 

proposto, a saber: 
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 Conceitos além da especialização cerebral hemisférica, como a plasticidade 

neuronal tardia e a neurogênese; 

 Os processos de percepção, atenção, memória e ação considerados não 

como processos lineares mas como processos top-down e bottom-up; 

 O consenso de que a memória humana não é um sistema unitário, mas 

compõe-se de múltiplos sistemas independentes, porém interativos; 

 A memória considerada não como um conjunto de dados armazenados, mas 

como um conjunto de modificações na rede neuronal, decorrentes da 

experiência e do aprendizado; 

 A utilidade da informação e não a passagem do tempo como fator 

determinante para a sua manutenção ou o descarte da memória; 

 Diferenças evidentes no formato da informação das memórias de longa 

duração declarativa e não-declarativa; 

 Independência das memórias de longa duração declarativa e não-declarativa; 

 O processamento na memória operacional de dados provenientes do input e 

retomados das memórias declarativa e não-declarativa; 

 A participação de fatores emocionais no processamento da memória; 

 A memória declarativa relacionada ao conhecimento explícito do léxico e de 

regras da língua e a memória não-declarativa responsável pelas habilidades 

motoras da linguagem e pelo processamento de chunks. 

 

O foco da pesquisa sobre os processos cognitivos relacionados à aprendizagem em 

geral e de línguas em especial permitiu-nos apontar tendências e pontos 

congruentes de diversas teorias que nos levaram a propor a hipótese deste trabalho. 

Retomando, são elas: 
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 a tendência a se considerar a aprendizagem de linguas como dinâmica, 

complexa e composta de múltiplos fatores que se combinam; 

 a concordância dos diversos autores sobre a existência de dois diferentes 

modos de aquisição ou de processamento do conhecimento lingüístico, um 

relacionado à aprendizagem e utilização de regras explícitas e outro 

relacionado à aprendizagem e utilização mais automatizada da língua. 

 

A revisão da literatura à luz dos objetivos do trabalho nos levou a optar pelo uso do 

termo aprendizagem, referindo-nos à aquisição de conhecimento de qualquer 

espécie e, por extensão, à aquisição de conhecimento lingüístico ou metalingüístico, 

por meio de instrução formal ou de experiências vivenciadas, distanciando-nos da 

tradição que utiliza o termo como sinônimo de instrução formal e alinhando-nos ao 

conceito como é utilizado nas ciências cognitivas, biológicas e do comportamento. 

 

Partindo da hipótese de que os dois níveis ou processos de aprendizagem 

relacionam-se a diferentes sistemas da memória humana diferenciadas pelo tipo ou 

formato da informação, propusemos um modelo teórico que procura explicitar as 

relações entre os diversos sistemas de memória, a natureza dos dados pertinentes à 

aprendizagem de línguas estrangeiras e de seu processamento. O modelo é 

composto de dois domínios onde ocorrem processamentos de diferentes 

informações relacionadas à linguagem: o domínio declarativo, que processa e 

permite a aprendizagem e a produção exclusivamente de dados teóricos sobre a 

língua e o domínio não-declarativo, que processa e permite a aprendizagem e a 

produção de dados da língua propriamente ditos (sons, palavras, expressões, 

estruturas).  
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Apontamos, por meio de exemplos, que o simples fato de uma informação sobre a 

língua estar presente na memória de longa duração não faz com que ela seja 

utilizada de forma automática durante a produção em LE, como proposto por 

McLaughlin (1978). Da mesma forma, a passagem de informações explícitas sobre a 

língua e suas regras de um sistema de conhecimento para outro, como propõe 

Bialystok (1978), não explica a capacidade de uso fluente da língua. 

 

Em nosso modelo, identificamos a produção fluente em língua estrangeira não com 

um aumento na capacidade de acessar mais rapidamente dados declarativos a fim 

de produzir dados lingüísticos adequados a uma situação de comunicação, mas sim 

com a automatização de seqüências motoras não acessíveis conscientemente. 

Automatizar o conhecimento lingüístico, aumentando a fluência na produção, 

significa ser capaz de utilizar expressões e estruturas prontas para uso de forma 

espontânea e sem diminuição da velocidade normal de fala/escrita, sem a 

necessidade de recorrer conscientemente a regras formais. 

 

Essa automatização ocorre no domínio não-declarativo, de forma não-consciente e 

involuntária. Propomos que os diferentes dados apenas entram em contato na 

memória de processamento. Assim, não há transformações de um tipo de dados 

para o outro, ou transposição de dados do domínio declarativo para o não-

declarativo e vice-versa, mas ambos podem ser utilizados como meios para a 

criação de novos dados lingüísticos ou sobre a língua, o que nos levou ao 

detalhamento de cinco aspectos no modelo. 
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O primeiro aspecto analisado foi a reprodução de dados provenientes do input, no 

domínio não-declarativo. O esquema gráfico do modelo representa a percepção dos 

dados do input, o processamento na memória operacional e a produção por simples 

imitação ou pela retomada de dados da memória de longa duração. Destacamos a 

importância dos chunks como unidades significativas da memória e no 

processamento cognitivo, segundo a perspectiva da neurociência e da lingüística. 

Além da importância da freqüencia (isto é, da repetição), unidade, ordem e ritmo são 

características fundamentais para a formação de chunks, que definimos como uma 

seqüência freqüente na língua, contínua ou descontínua, de fonemas, palavras ou 

grupos de palavras, mantida e evocada da memória como uma unidade, não sendo 

sujeita à formação ou análise gramatical e abrangendo aspectos motores, 

semânticos e, inclusive, afetivos e situacionais, relacionados à adequação e a 

relevância da expressão para o falante.  

 

O segundo aspecto foi a automatização do conhecimento. A ocorrência freqüente de 

seqüências na língua faz com que essas sejam interpretadas como relevantes pelo 

sistema nervoso. No domínio não-declarativo, e portanto de forma não-consciente e 

involuntária, as seqüências motoras são processadas, automatizadas e associadas 

a informações semânticas, situacionais e afetivas. Podem assim ser acessadas e 

utilizadas rapidamente como expressões prontas, o que possibilita a fluência. É 

importante lembrar que os chunks podem ser formados a partir de vários elementos, 

desde seqüências de fonemas e morfemas até blocos de texto completos, facilitando 

a produção lingüística em todos os níveis.  
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O terceiro aspecto analisado foi a criatividade. Os processos mediados pela 

memória operacional permitem o cruzamento de informações dos sistemas de 

memória declarativa e não-declarativa e o preenchimento de chunks abertos ou 

descontínuos. Esses processos favorecem tanto a ocorrência de dados lingüísticos 

originais na produção do falante quanto a produção de novos dados sobre a língua. 

 

A possibilidade de criação de dados originais, de natureza declarativa ou não-

declarativa, mediada pela memória operacional, leva-nos ao quarto aspecto 

analisado: o papel do output. Os autores citados atribuem ao output cinco funções: 

percepção de lacunas na aprendizagem; formação, teste e avaliação de hipóteses; 

reflexão sobre a língua; desenvolvimento da fluência e auto-input. Comentamos 

essas funções relacionando-as com os aspectos analisados do modelo e 

destacamos a importância do auto-input. Sugerimos que o output (mesmo quando 

considerado o output do sistema de processamento, não expresso na forma de 

linguagem escrita ou oral) é o input que mais permite reforçar as conexões 

neuronais e intensificar os efeitos sobre a memória e a aprendizagem, por exigir 

uma participação mais ativa do aprendiz. Quando em situações de comunicação 

concreta, o auto-input vem ainda acompanhado de uma avaliação de sua eficácia ou 

funcionamento na comunicação, fornecida pelo feedback externo. 

 

Além dos pressupostos e das evidências teóricas, a observação de materiais de 

diversas fontes, tais como materiais didáticos, testes de produção escrita e oral e 

entrevistas com falantes não-nativos de alemão foram fundamentais para a 

elaboração do modelo, pois propiciaram uma maior aproximação dos processos 
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envolvidos no ensino/aprendizagem e possibilitaram inferências com relação aos 

processos cognitivos representados e sua ilustração.  

 

Compreender o papel do sistema de memória declarativa na aprendizagem pode 

nos aproximar de questões sobre o papel da instrução, seja ela formal, informal ou 

mesmo autodidata. Além disso, após chegarmos a considerações sobre a 

automatização do conhecimento, a criatividade e o auto-input, parece difícil não se 

perguntar sobre o valor da instrução formal e o papel do professor. Por esses 

motivos, o papel da instrução foi o quinto aspecto analisado, segundo os 

pressupostos teóricos que nortearam a elaboração do modelo proposto.  

 

A primeira função que podemos supor para a instrução e, por conseqüência, para o 

professor, é a mesma atribuída ao input processado no domínio declarativo, ou seja, 

fornecer ao aprendiz regras e informações teóricas, possibilitando a produção, 

mesmo sem fluência, enquanto o conhecimento não está automatizado na memória 

não-declarativa. A possibilidade de produção e de repetição, por sua vez, favorecerá 

a formação de memórias não-declarativas para uso fluente na comunicação. 

 

Contudo, o professor consciente dos processos cognitivos envolvidos na 

aprendizagem tem um papel muito mais significativo, que, em sua maior parte, não 

pode ser desempenhado pelo material didático ou pelo aluno autodidata, o de 

trabalhar a favor das tendências e dos processos naturais da aprendizagem, 

facilitando-os, promovendo-os e, na medida do possível, tornando-os mais 

conscientes para os aprendizes. 
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Promover a motivação, fornecer feedback relevante (por exemplo, criando, “regras 

divertidas” em situações em que não há regras, a fim de ativar fatores emocionais 

que reforcem a automatização), analisar o material didático disponível e sua 

adequação ao perfil e aos objetivos do alunos, tornar explícitos aos alunos, na 

medida do possível, processos e estratégias de aprendizagem são recursos 

essenciais, principalmente no ensino de línguas estrangeiras para adultos. 

 

Retomando os trabalhos citados que motivaram a hipótese desta tese, acreditamos 

ter explicitado algumas relações: os processos denominados aquisição e 

aprendizagem, assim como os processos automáticos e controlados e os módulos 

de conhecimento implícito e explícito relacionam-se nessa ordem e, em muitos 

aspectos, com o uso das memórias não-declarativa e declarativa. No entanto, a 

relação entre esses módulos ou processos parece mais clara quando consideramos 

dois sistemas de memória independentes, com formatos de informação diferentes, 

que podem dar origem a dados originais a partir de seu processamento na memória 

operacional.  

 

Muitas questões permanecem em aberto para trabalhos futuros, pois as considerações 

aqui apresentadas abrem infinitas possibilidades. Esperamos, com esta pesquisa, ter 

contribuído, de alguma forma, para diminuir a lacuna de trabalhos envolvendo 

linguagem e cognição voltados para a aprendizagem e não apenas para o estudo de 

patologias. Esperamos também que o presente trabalho incentive a compreensão da 

questão das diferenças entre o conhecimento consciente sobre a língua e suas regras e 

a habilidade de uso da língua na comunicação, bem como as questões adjacentes, 

como a automatização do conhecimento, o papel da produção e da instrução. 
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