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ABSTRA CT: Analysing the principles of Cadre Commum Européen d e Référence,  the 
tools interfering at the learner´s formation and the individual´s perception as a sociable 
sensible, sensitive, and  consci ent of their o wn hability on a S econd Languag e, we’ll 
present the results of activities proposing transfer habilities to the achievem ent of 
complexer activities. 
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0.Introdução 
 

Ao nos defront armos com o objetivo de aquisição de uma língua estrangeira, 
enquanto no  papel  daquel es que ensinam, d evemos considerar três fatores . O pri meiro 
deles é o indivíduo a qu em se dirige essa aquisição. O segundo é o processo de 
aquisição/aprendizagem em si. Por último devemos considerar quais as conseqüências 
desta inter-rel ação (indivíduo/aquisição ) 

Antes de entrar no tema em si gostaria de precis ar a razão do uso da expressão 
“ aprendente”. Acredito que os termos us ados hoje são inadequados. Estudante leva à 
idéia do ser inco mpleto que p recisa de um esfo rço ou trabalho para aprender. Aluno  
associa-s e à posição  daqu ele que recebe o conheci mento do detentor do s aber, o 
pro fessor, lev ando-se algu mas  vezes à idéi a d e hierarqui zação do  sab er. Aprendizes 
relacion a-se à idéia de ap render u m o fí cio ou pro fissão atrav és da prática desta 
atividade. O termo  ap rend ente v em emprestado d a Língua Francesa, cuja terminologia 
“ ant” normal mente co rrespond e ao “ente” em Língua Portuguesa. Su a es colha se faz 
pelo fato do termo se associar a u ma idéia de movi mento , dinamis mo e mutação, que 
pode ser reto mado a qualquer tempo e que acredito corresponder ao estado daqueles que 
se en contram no processo. 

A exp eriência relat ada aqui tev e po r objetivo d esenvolver as  co mpetên cias: 
a) lingüísticas, de ampliação do conheci mento de nú mero maior de adjetivos e de 

reforço das estruturas já vistas envolvendo atividades de des envolvimento da 
exp ressão  es crita e oral  e co mpreensão escrita ; 

b) prag máticas:  do do mínio do tipo de discurso. 
Os aprendentes sub metidos a esta atividade têm u m nív el de fran cês 

equivalente a 90 horas de aula, id ade ente 14 e 16 anos , e u m nível em francês 
equivalente a uma unidad e 2 de livro debutante, sendo  que n ão dominam também a 
própria língua materna.   

Como ponto d e partida foi pedido fi zessem a descrição físi ca de u ma pessoa e que 
usassem os adjetivos (poucos) qu e conheciam. 
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 A partir daí foram agrupados pelos seus signos e passaram a trab alhar com a 
comp reens ão de l eitura do 1º texto, retirado d a internet (o que não foi revelado), 
identificando as caract erísticas qu e eram co muns (ou  não) aos seus signos e as suas 
características de personalidade. Depois foi pedida a produção de um texto onde eles 
deveriam colo car as características dos seus signos que encontravam correspondência 
com as ap resent adas. N a atividade seguinte foi pedido que produzissem t exto sobre o 
signo do ator/atriz preferido/a. Nu m terceiro mo mento foram as duas produções 
colocadas nu m quad ro e os alunos foram lev ados a fazer “ pares co mp atíveis”. Ao 
formar o par, cad a u m deveria ap resent á-los oralmente ao grupo . Na seqüência, os 
aprendentes receberam um segundo texto, t amb ém retirado da internet (o que tamb ém 
não foi rev elado), t exto este mais co mpl exo, sobre cada signo.  

Por último, foram solucion adas as dúvidas e foi revelado que o texto era retirado da 
internet e fornecido o respectivo end ereço para qu e os  aprendentes  pudessem acessá-lo.   

Para a realização dess a atividade e enquanto no papel daqu eles que tem o objetivo 
de fazer aprender/adquirir u ma Língua Estrangei ra, precisamos considerar três pontos  : 
o indivíduo, a aquisição e a interação ent re eles. 
 
1.O indivíduo 
 

Ser de múltiplas possibilidades e experiên cias, cada  aprend ente cheg a à sala de 
aula onde se realizará a aquisição, dotado de u m g rau mais ou menos agu çado de 
consciênci a crítica em relação à exp eriên cia que viven ciará e já vivenciou, em relação à 
historicidade que adquirirá e já adquiriu e em relação ao seu  próprio auto-conheci mento. 

Cad a aprend ente dentro do processo de aquisição está inserido nu m contexto 
único social, econômico, histórico , cultural e educacional e não encontraremos dois 
indivíduos exatamente igu ais. Cad a ap rend ente, também, en contra-s e inserido  nu m 
grupo formado por outros indivíduos tão diversos como ele e que passarão a interagir  
num macro sistema. Apes ar de toda essa diversidade cada indivíduo precis a ter essa sua 
identidade respeitada diante dos demais para que o macro sistema funcione d e forma 
equilibrada s em o  que não a aquisição corre o risco d e se tornar falha ou não eficaz. 

Assi m ao propor a atividade o pro fessor d eve sugerir aos ap rend entes temas 
que sejam de seu interesse. A  atividade em qu estão foi  proposta para u m g rupo de 
adolescent es de faixa etária entre 13 -17 anos, em um centro de línguas de uma escola 
estadual no interior de São Paulo, de baixo nível sócio-econômi co e sem perspectivas de 
real utilização  da Língua alvo n a seqüênci a dos estudos ou  da atividade profissional. 

Foi considerado que nesta atividade os aprendentes d everi am falar de u m tema 
de que gostass em e do minass em, criando u m vínculo afetivo co m o que teriam que 
desenvolver. Temos então a presen ça do filtro afetivo de que fala Al meida Filho 
(1998:21), onde d evem estar presentes u m fei xe d e motivações e a capacid ade d e risco, 
onde entra a auto-esti ma, a pressão do grupo , regulada p elo nível de ansiedad e e 
identificação com a cultura alvo . 

Tudo isso i mplica nu ma complexa operação de troca entre aprendentes  e 
pro fessor e entre os próprios ap rend entes. O respeito a essa diversidade e à integração e 
à ho mogeneidade é fund amental. Entretanto a conduta do professor em rel ação aos 
aprendentes d eve ser de harmonizador, respeitando  as d ecisões do grupo  e até 
individuais a fim de que os aprendent es não vejam co mpro metida a autono mia das 
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decisões que estão aprendendo  a to mar. 
 
2.Aquisição/ap rendizagem 
 

A aprendizagem deve considerar ent ão o equilíbrio entre individualidade e o 
grupo. Nela, todo o processo da aquisição deve se fazer de forma conscient e e contínua, 
o que facilita o alcan ce dos objetivos propostos, a identificação  das  defi ciências de 
amb as as partes e a proposta de nov as soluções que permitam p reencher as lacunas e 
atingir os objetivos desejados. Conduta adotada desd e o pri meiro cont ato, o pro fessor 
deve colocar de fo rma clara p ara os aprendentes o qu e vai  ser objeto d a atividade, 
sempre consid erando que el a deverá ser modi ficada n a medida em que deve atender as 
necessidad es individuais e do grupo, explicitando ao grupo as cláusulas , co mo as de u m 
contrato,  para que se atinja co m sucesso o resultado a que se propõe o p rojeto.  

Os princípios que embas am tal tipo de procedi mento vêm do «  Quadro 
Europeu Co mum de Referência para as Línguas  : Aprender, ensinar e avaliar », que 
orienta o ensino das Línguas Estrang eiras , docu mento qu e contém os princípios 
fund amentais que tratam do plurilinguismo co mo necessidade, da abordagem do ensino 
das di ferentes línguas, estabelecendo  níveis co muns de referência da língua, 
descrevendo as categorias n ecess árias para a utilização da língua, det alhando as 
comp etências gerais e co muni cativas do aprendente e as operaçõ es de aquisição e do 
ensino das línguas . 

Dentro das co mp etên cias gerais encont ramos a do saber cultural, que i mplica 
no conhecimento do mundo a partir da língua, b em co mo de diversos outros sab eres e 
comp etências, ligados  a aspectos da vida cotidiana, dos valores, crenças e 
comportamentos. 

Assi m ao se falar sobre os signos zodiacais, coloca-se os aprendentes em 
contato co m a realidade e a cultura de u m país da Língua alvo, e que aqui não difere 
daquela da Língua Matern a porque os signos são universais e em algu mas culturas 
ocidentais co mo a brasileira e a francesa, s e acredita neles. Ler os signos d e u m t exto 
retirado da intern et permit e o acesso a u m out ro meio de co municação, e mostra como é 
o relacionamento dos  falantes nativos co m o texto escrito de internet, quais os v alores 
que se propagam atrav és d ele, etc. 

Tod as ess as co mp etênci as ajud am a construção dos três sab eres  : 
a) O  sab er fazer, que está ligado às aptidões sociais  da vid a cotidian a, das 

aptidões técnicas e pro fissionais , das aptidões próprias do lazer. N ela também se ins ere 
o saber intercultural que i mplica em estabelecer relações entre a cultura de origem e a 
estrangeira, n a utilização de estratégias para a interação, no desenvolvimento de 
capacidades de tornar o aprendent e nu m intermedi ário d e sua cultura e a cultura da 
língua alvo, de se posicionar além dos estereótipos, co m certa autonomia, de veri fi car as 
similitudes no caso em questão e de poder aprender a se conhecer melhor ao possibilitar 
o questionamento sob re a v alidade das in formações o ferecidas. 

Ler sobre os  signos na língua alvo, por exemplo , faz com qu e os aprendentes 
possam co mp ará-la aos modelos nossos e o torne mais apto a d es mistificar possíveis 
preconceitos em relação a atividades nessa língua (“ não vou conseguir entender nada, 
ler na língua estrangeira é chato , mais di fícil do que em língua mat ern a, as definições 
dos signos no meu país/o do outro é melhor/pior/igual”) e também a se posicionar 
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diante del es. 
b) O  saber ser, que se estab elece atrav és ; 

-das atitudes , seja de viv enciar novas experiênci as ou de colocar em relatividade os 
sistemas d e v alores  culturais  ; 
-das motivaçõ es internas, ext ernas, d a n ecessidad e ou  des ejo de comunicar ; 
-dos valores co mo  a ética e a moral, por exemplo, e das crenças; 
-dos traços d e personalidad e. 

Aqui haverá enfi m valores culturais que serão confrontados. De ond e a 
personalidad e intercultural do indivíduo se constrói, e isso se faz a partir das 
informaçõ es que s ão levad as ao  ambiente d a sal a de aula ou trazidas pelos próp rios 
aprendentes e que além de enriquecer a aul a esti mularão e valori zarão o filtro afetivo. 
Esse ‘saber-ser’ na língua alvo leva enfi m, à construção e desenvolvimento de u m novo 
indivíduo, dotado agora d e uma personalidad e cultural, de uma consci ência crítica e de 
maior autono mia, pois se desenvolveu nele outras co mpetências além d aquela da 
linguagem, co mo  veremos mais  adiante.  

Todos esses ‘saber-ser’  levam à constru ção  e d esenvolvi mento de u m novo 
indivíduo, dotado agora d e uma personalidad e cultural, de uma consci ência crítica e de 
maior autono mia. 

c) O  sab er aprender ond e se des envolvem : 
-a cap acidade d e observação , d e participação e de integ ração ; 
- cons ciência da língua mat erna e da que se adquire e d a sua aplicação n a co muni cação ; 
-a consciência das divergên cias dos  aspectos fonológicos da outra língua ; 
 -a capacidade ao estudo, que i mplica na concentração, na obtenção de u m resultado, na 
cooperação do trabalho em equipe, de utilização da língua estudada, de utilização dos 
recu rsos disponíveis para a aprendi zag em autôno ma, de organização e gerência desses 
recu rsos, de conscientização das próp rias necessidad es (pontos fracos e fort es), no 
processo de aquisição  em si p ara qu e se possa cri ar suas próp rias estratégi as de 
aquisição ; 
-a capacidade do aprendente d e lidar co m exp eriências novas  ; de utilizar a língua alvo 
para achar, entender e trans mitir  uma in fo rmação nov a ; de utilizar nov as tecnologias. 

Através dos insu mos que foram o ferecidos pelo pro fessor na preparação  da 
atividade vemos  que mesmo  os recu rsos de apoio utilizados sendo  modestos 
possibilitam que os aprendentes  se sintam mais  aptos para «  operar ». Conscientes das 
divergênci as e si militudes trabalharão em equip e, utilizando a Língua alvo, os 
recu rsos/insu mos que receberam, tirando p roveito de seus pontos fortes, criando 
estratégias para trans mitir a in formação nova desejada e até mes mo servindo-se de 
novas tecnologias Mas, sob retudo, realizam u m projeto com o qual vários se 
identificam, pois participaram da constru ção do saber. 

Dessa fo rma atingiu-se a chamada co mp etênci a co municativa na Língua 
Estrangeira e que pode ser cl assi ficad a em : 
a) Lingüísticas, que se compõ em de elementos lexicais, gramaticais, s emânticos, 
fonológicos, o rtográfi cos, e ortoépicos ; 
b) So ciolingüísticas, qu e se compõem de elementos de marcação  das relações  sociais, de  
regras de polidez, de expressões de sab edoria popular, de di ferentes registros (neutro, 
polido, íntimo), de dialetos  e sot aque ; 

c) Prag máticas que são formad as pela competên cia discursiva co mpetência 
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funcional.  
 
3.A inter-ação  indivíduo/aquisição /aprendizagem 
 

Ao levarmos em consideração todos esses elementos no p rocesso e ao  colocar 
em p rática todas as ferramentas n ecessárias para que esse pro cesso se realize co m o 
maior ap roveitamento possível, estaremos ao mes mo tempo torn ando o aprendente mais 
autônomo e melhor cap acitado para a interação social, consciente das diferenças 
culturais, cap az de identi ficar os estereótipos e apto a u ma melhor compreensão  da 
língua e d a cultura alvo, evitando  assi m as digressõ es. 

A descobert a ou conscientização de todos esses elementos na aquisição da 
língua alvo acabará tornando o ap rend ente também mais cons ciente dos mes mos 
mecanis mos na língua e cultura maternas , facilitando, port anto, sua aceitação em 
relação às di feren ças , possibilitando a reflexão e porque não, torn ando-o mais apto a 
fazer propostas para modificar o meio onde interag e, conscientizando -o da sua 
identidade cultural e da do outro da língua alvo. Quem sabe se o grupo  class e não 
coloca em prática u ma emissão d e rádio p ara os aprendentes  de francês d aquela escol a ? 

A i mportância da valorização das habilidades individuais bem co mo as do 
grupo facilita a aquisição d a Língua Estrang eira e faz atingir objetivos qu e em muitas 
outras épocas de práticas metodológicas di ferentes co mo a direta ou a audio-oral 
pareceri am i mprováveis e absurdas , co mo fazer os ap rendent es trabalhar em 
cooperação, co mparando resultados, criando t extos a partir da suas  experiênci as.  

Além disso, a atividade cria laços especiais para com os ap rendent es, fazendo-
o se sentir parte de um todo, onde ele também troca, dá e receb e in formações, 
conectando-o com o mundo  onde está inserido . 

Ao fazer os aprendentes  trab alharem em torno de p rojetos, desenvolv emos 
habilidades que não  são  ap enas restritas  às d a língua alvo, mas  que pert encem ao  
homem so cial e cultural, fazendo -o trabalhar em coop eração, em concorrência e com 
fins  de atingir um obj etivo maior, al ém de ap render/adquirir . 

Assi m deve ser o aprender u ma língua estrangeira : u m portal para educação  e 
para o d esenvolvi mento global  do indivíduo. 
 
RESUMO: Examin ando os princípios do Cadre Commu m Européen de R éféren ce, os 
elementos interferent es na fo rmação do «  aprendente »  e a percepção do indivíduo 
social, sensív el-afetivo e consci ente de suas capacidad es em rel ação à LE, 
apres entaremos os resultados de atividades qu e propunham transferir h abilidades para a 
realização de atividad es mais co mplexas .  
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