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A PERSPECTIVA ACIONAL E O ENSINO DE FRANCÊS LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

Ana Paula Guedes1 

 

Resumo: A discussão a seguir é resultante parcial de uma pesquisa institucional desenvolvida 

na Universidade Estadual de Maringá e intitulada “A produção de textos escritos em língua 

francesa: a caminho da abordagem acional para o processo de aprendizagem”. Os objetivos, 

neste momento da pesquisa, são de refletir sobre a perspectiva acional, suas características 

principais e sua contribuição para o ensino do francês língua estrangeira no contexto nacional. 

Assim, organizamos o texto inicialmente pela recapitulação da abordagem comunicativa que 

até o momento predomina no ensino de língua estrangeira no Brasil. Na sequência, 

apresentamos as características principais da perspectiva acional, abordada pelo Quadro 

Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001), e finalizamos com alguns 

questionamentos e propostas acerca do emprego da concepção comunicacional e do emprego 

do roteiro de aprendizagem ação (BOURGUIGNON, 2008). 

 

Palavras-Chave: Abordagem Comunicativa; Abordagem Acional; Francês Língua 

Estrangeira. 

 

 

 A abordagem comunicativa direciona as propostas didáticas e pedagógicas para o 

ensino de línguas estrangeiras desde os anos 1970. Seus aspectos principais são entornados, 

segundo Beacco (2007), por quatro características principais: a) o uso de materiais autênticos; 

b) a organização da programação linguística consolidada pela necessidade de trocas efetivas 

de comunicação onde as categorias semânticas e pragmáticas são essenciais em detrimento 

das escolhas predominantemente formais; c) abandono das escolhas puramente 

metalinguísticas especializadas em classes gramaticais e desconectadas das expressões 

comunicativas; d) estabelecimento de uma relação estreita entre as formas de ensino e seu 

imediato emprego na comunicação. Também Riquois (2010) destaca que a abordagem 

comunicativa rompe o paradigma do professor como centralizador do conhecimento, ele passa 

a exercer a função de intermediador e o aprendiz desenvolve a autonomia e a responsabilidade 
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sobre suas aprendizagens no sentido em que procura a comunicação de maneira interativa e as 

respostas de suas tentativas de interação podem lhe indicar se o emprego linguageiro está 

adequado ou não. Outro destaque importante, já ressaltado pelos pontos indicados por Beacco, 

é a falta de linearidade dos conteúdos. Anteriormente à abordagem comunicativa, as 

atividades de ensino seguiam uma sequência do básico para o complexo em termos 

linguísticos. A partir da abordagem comunicativa a sequência não é essencial, o prioritário é o 

tipo de expressão necessária para a comunicação. Desta forma, numa aula de nível iniciante, 

por exemplo, poderíamos nos deparar com uma construção considerada de nível intermediário 

(do ponto de vista gramatical), tal como o uso do tempo verbal no condicional das expressões 

de polidez (“je voudrais”) para introduzir um pedido de informação, de comanda nos 

estabelecimentos comerciais, etc. É importante ressaltar que a abordagem comunicativa 

lançou pedagogicamente a categorização das habilidades comunicativas em ler, escrever, 

ouvir e falar de forma dependente e essencial para a determinação das atividades pedagógicas 

nos manuais de ensino. Outro destaque da abordagem comunicativa é o tratamento dos erros. 

Eles são toleráveis e vistos como integrantes do processo de aprendizagem; devem indicar os 

pontos que precisam ser resgatados por meio de atividades interativas em que os aprendizes 

possam superá-los e, ao mesmo tempo empregar as formas adequadas para alcançar a efetiva 

comunicação. 

No Brasil, em 1998, com a publicação dos Parâmetros Curriculares Nacionais: Língua 

Estrangeira (PCNs-LE), temos o primeiro documento norteador para o ensino de línguas 

estrangeiras nos níveis fundamental e médio. A sua constituição teórica e prática é 

condicionada pela perspectiva comunicativa. Porém, indica-se a concentração nas habilidades 

de escrita e leitura, justificada pela falta de interação oral com falantes nativos da língua alvo 

em território nacional. Essa restrição à competência escrita não inviabiliza a discussão e 

apontamentos nos documentos das demais habilidades que devem ser consideradas para o 

ensino das línguas, de acordo com o contexto regional. Desta maneira, os PCNs-LE 

apresentam a língua materna como um fato pré-existente que contribui para o 

desenvolvimento do conhecimento linguístico e interacional do aluno. O referido documento 

lembra que, ao ingressar no ambiente escolar, o indivíduo já possui o domínio da linguagem 

familiar e da sua comunidade social e, a partir desses conhecimentos, dará início aos estudos 

sistematizados. Isso quer dizer que, ao se deparar com o ensino de língua estrangeira, o aluno 

já possui um conhecimento prévio sobre o ato comunicativo, sobre linguagem e sobre os 

estudos sistematizados da língua. A partir disso, a aprendizagem de uma língua estrangeira 
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possibilitará complementar o conhecimento sobre a linguagem em língua materna a partir da 

comparação com a língua estrangeira em vários níveis, permitindo, assim, a reconfiguração 

dos significados da língua. Dessa forma, o aluno torna-se um ser discursivo no emprego da 

língua estrangeira. 

Evidentemente que num contexto nacional, tal como o brasileiro, em que o incentivo 

público pelo estudo de línguas estrangeiras é bastante restritivo, as políticas públicas para o 

ensino das línguas estrangeiras são muito instáveis (GUEDES, 2017) e os direcionamentos 

didáticos e pedagógicos dos professores de língua estrangeira são influenciados 

predominantemente por referências estrangeiras. Então, logo após a publicação dos PCNs-LE 

no território nacional, surge o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (2001).  

O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) é, de acordo com 

alguns pesquisadores (PUREN, 2006; BOURGUIGNON,2007) marcado pela continuidade da 

abordagem comunicativa. Diferentemente do que historicamente ocorria com o surgimento de 

novas metodologias e, no caso, de uma nova abordagem, há um nítido aproveitamento dos 

procedimentos indicados pela comunicativa na abordagem acional, descrita pelo QECR. Essa 

continuidade parece ser respaldada pela popularização de recursos, sobretudo dos 

tecnológicos, de comunicação que propiciam uma interação mais intensa entre os aprendizes e 

os falantes nativos ou não da mesma língua. Narcy-Combes e Miras (2012) demonstram que 

as tecnologias de informação atribuíram ao indivíduo os papéis que podem agir 

concomitantemente: aprendiz, fonte de informação e professor. Quer dizer, na abordagem 

comunicativa a autonomia do aprendiz já era vislumbrada com o uso dos recursos disponíveis 

e, a tecnologia impulsionou a autonomia do aprendiz para um nível plural e intenso. Esse 

acesso às informações e seu manuseio autônomo também motivou a continuidade da não 

linearidade da aprendizagem de línguas do ponto de vista metalinguístico. O discurso, o valor 

pragmático da comunicação vai determinar a sequência da aprendizagem que se torna 

flexível, adaptável ao desenvolvimento da aprendizagem, às necessidades comunicativas e 

interativas dos aprendizes. 

 

A abordagem acional 

 

 A abordagem acional possui alguns conceitos específicos como ator social, tarefa, 

autonomia, objetivo interacional, professor mediador. Desses conceitos, destacamos o ator 

social e a tarefa. O ator social, de acordo com o QECR (2001) estabelece relações com um 
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número crescente de grupos sociais interagentes que juntos definem uma identidade. Neste 

sentido, uma abordagem intercultural, como a acional, objetiva favorecer o desenvolvimento 

harmônico da personalidade do aprendiz e de sua identidade na relação de reposta à 

experiência de trocas em matéria de língua e cultura. Assim, o processo de aprendizagem está 

envolto por essa característica dinâmica que considera o aprendiz como sujeito ativo no 

sentido de que seus conhecimentos, seus saberes interferem no desenvolvimento e no contato 

com os novos conhecimentos. O que os professores e aprendizes precisam descobrir é como 

essa alteridade pode se conduzir de maneira equilibrada, positiva.  

 A perspectiva acional tem como ponto pedagógico fundamental a execução da tarefa 

que é definida, segundo Janowska (2014), respaldada pelos conteúdos do QECR, como um 

conjunto de ações concluídas numa certa área com objetivo definido e resultado específico, 

mobiliza estratégias e competências plurais, e uma tarefa social que se inscreve num contexto 

social, pode ou não estar ligada à linguagem,·pode ser simples ou complexa, pode ser 

realizada de maneira individual ou coletiva. Além das definições apresentadas pelo QECR, a 

autora retoma os apontamentos de Ellis (2003, apud JANOWSKA, 2014, p. 66) para tarefa: “a 

tarefa é um plano de trabalho, é focada no sentido, consiste em resolver um problema de 

comunicação, implica a utilização da língua em situações reais, implica a implementação de 

quatro atividades da língua e ativa os processos cognitivos.” Vê-se que a tarefa é uma 

proposta pedagógica entornada principalmente pelas atividades necessárias para a 

comunicação, para a interação entre os indivíduos envolvidos e considera os fatores sociais, 

culturais, interculturais, contextuais, estratégicos e linguísticos. Esses fatores envolvem as 

diversas competências dos indivíduos. Assim, tarefa e competências são interligadas e 

independentes. De acordo com o QECR, 

O uso de uma língua abrangendo a sua aprendizagem inclui as acções 

realizadas pelas pessoas que, como indivíduos e como actores sociais, 

desenvolvem um conjunto de competências gerais e, particularmente, 

competências comunicativas em língua. As pessoas utilizam as 

competências à sua disposição em vários contextos, em diferentes 

condições, sujeitas a diversas limitações, com o fim de realizarem 

actividades linguísticas que implicam processos linguísticos para 

produzirem e/ou receberem textos relacionados com temas pertencentes a 

domínios específicos. Para tal, activam as estratégias que lhes parecem 

mais apropriadas para o desempenho das tarefas a realizar. O controle 

destas acções pelos interlocutores conduz ao reforço ou à modificação das 

suas competências (PORTUGAL, 2001, p.29).   
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 As competências, de acordo com a perspectiva acional, são o foco do processo de 

aprendizagem, de seu aprimoramento e são definidas como:   

[...] conhecimentos, capacidades, atitudes que os utilizadores da língua 

constroem no decurso da sua experiência de uso da língua e que lhes permite 

responder aos desafios da comunicação para lá de fronteiras linguísticas e 

culturais (ou seja, realizar tarefas comunicativas e actividades nos vários 

contextos da vida social com as condições e as limitações que lhes são 

próprias) (PORTUGAL, 2001, p.13). 

 

 Elas são classificadas pelo QECR como competências gerais e comunicativas. As 

gerais “não são as específicas da língua, mas aquelas a que se recorre para realizar actividades de 

todo o tipo, incluindo as actividades linguísticas” (PORTUGUAL, p.29), mobilizam os saberes:o 

saber (declarativo) o saber fazer (realizável), o saber ser e o saber estar (existenciais). As 

comunicativas envolvem especificamente os meios linguísticos e classificam-se em linguísticas, 

sociolinguísticas e pragmáticas.  

 Beacco (2007), ao analisar os componentes de uma possível abordagem por 

competências, pautado no QECR, propõe uma sequência de ensino com quatro pontos 

principais: a) exposição dos aprendizes aos componentes discursivos da língua alvo com a 

ativação das capacidades de antecipação e estratégias para a compreensão discursiva e 

etnolinguística; b) atividades de sistematização baseadas em estratégias cognitivas para a 

identificação do composto discursivo; c) atividades de sistematização sobre as competências 

formais; d) realização, sob forma de tarefas, de resolução de problemas, simulações capazes 

de mobilizar todas as competências. 

 Direcionamos uma atenção especial ao termo simulações que é integrante da 

abordagem comunicativa e de suas atividades pedagógicas. A diferença, a partir da 

abordagem acional, é que essas simulações não são pontuais, elas são desencadeadoras de um 

planejamento de atividades que culmina na realização de uma tarefa. Assim, várias 

simulações, acerca de um mesmo tema, são realizadas para aprimorar um constituinte 

discursivo, do ponto de vista da aprendizagem.  

Outro elemento importante para a abordagem pela competência é o papel 

descentralizador do professor que perde o monopólio de questões e respostas, como já 

apontava Schiffler (1991) ao debater sobre a interação no ensino de línguas estrangeiras, bem 

como também as recomendações da abordagem comunicativa que proponham ao professor o 

papel de mediador. A interação entre os alunos ganha importância central e suas trocas 

comunicativas se aproximam muito mais da situação real de comunicação atribuindo ao 

aprendiz o valor de ator social na execução das tarefas. 
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Falamos de 'tarefas' na medida em que as acções são realizadas por um ou 

mais indivíduos que usam estrategicamente as suas competências específicas 

para atingir um determinado resultado. Assim, a abordagem orientada para a 

acção leva também em linha de conta os recursos cognitivos, afectivos, 

volitivos e o conjunto das capacidades que o indivíduo possui e põe em 

prática como actor social (PORTUGAL, 2001, p.29). 

 

A abordagem acional e o ensino de francês língua estrangeira 

 

 O ensino de francês como língua estrangeira, em território nacional, é oferecido pelas 

escolas de ensino fundamental e médio estaduais, pelas escolas particulares de línguas e pelos 

cursos de Letras - Habilitação Língua Francesa. Normalmente, as instituições de ensino 

empregam o uso de um livro didático específico para o ensino de francês língua estrangeira e 

editado por empresas francesas. Logo, as abordagens que permeiam as propostas 

metodológicas são contornadas pelas abordagens correntes de sua publicação. Até os anos 

2000 tivemos o predomínio da abordagem comunicativa e, na sequência, da abordagem 

acional. Porém, os resultados efetivos do emprego dos livros didáticos e de suas metodologias 

e abordagens dependem da formação docente e da compreensão contextual do ensino da 

língua francesa, além de outros fatores não fundamentais no momento desta discussão. Nesse 

sentido, consideramos relevante o apontamento de Bourguignon:  

A língua aprendida no meio escolar é por definição objeto de ensino devido 

ao seu status de disciplina escolar. Assim, ela é abordada como sistema a ser 

adquirido, com seus códigos e suas regras, muitas vezes em detrimento de 

sua função pragmática que é a razão primeira da existência de uma língua. É 

esta dupla natureza – objeto de estudo e instrumento de comunicação – que 

constitui o desafio do meio escolar porque suas finalidades são invertidas: 

enquanto que no meio natural o uso da língua tem por objetivo comunicar e 

agir, no meio escolar a prática da língua tem o objetivo da aprendizagem da 

língua (BOURGUIGNON, 2007, p. 6). 

 

 Essa seria uma explicação plausível para a dificuldade, muitas vezes vivida pelos 

professores, em transpor para a pedagogia os supostos teóricos e práticos das abordagens de 

ensino de línguas. Amenizar a ruptura entre língua como objeto de ensino e língua como 

instrumento de comunicação ou, melhor, harmonizar na estrutura escolar essas duas essências 

da língua envolve um trabalho prolongado e duradouro sobre as abordagens de ensino. Então, 

propor atribuir ao aprendiz o papel imediato de ator social responsável por seu agir social e 

marcar o professor na sua continuidade de mediador é certamente um caminho profícuo, mas 

que carece de um período intermediário que assegure a progressão das mudanças didáticas e 

pedagógicas. Nesse sentido, alguns pesquisadores sugerem, então, que diante da perspectiva 
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acional que não rompe com a abordagem comunicativa, pensemos numa concepção 

comunicacional marcada por quatro pontos principais, de acordo com Bourguignon (2008): a) 

a aprendizagem da língua é uma preparação para o uso ativo da língua para comunicar; b) as 

tarefas são reduzidas às tarefas comunicativas; c) as tarefas de aprendizagem são construídas 

de acordo com o nível de competências para cada atividade de comunicação; d) as atividades 

de avaliação são formuladas a partir dos níveis de competências.  

 Na concepção comunicacional, a pesquisadora sugere a abordagem do roteiro de 

aprendizagem ação que também é baseado na execução de tarefas que levam à realização de 

uma tarefa final. O agir social, neste caso, é um passo além que envolve uma pedagogia de 

projetos mais interativa que permita o uso da língua alvo num contexto mais amplo do que o 

definido pela situação escolar, conforme o exposto pela abordagem acional. Na proposta 

comunicacional, o roteiro de aprendizagem ação “é uma simulação baseada numa série de 

tarefas comunicativas, todas interligadas, que visam o cumprimento de uma missão mais ou 

menos complexa em relação aos objetivos. Esta série de atividades leva à realização de uma 

tarefa final” (BOURGUIGON, 2008, p.45). 

 

 Considerações finais 

 

 A perspectiva acional é pautada pelo contexto europeu de plurilinguismo e de suas 

necessidades de interação social. O Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

apresenta detalhadamente as competências, os saberes manipulados pelos indivíduos durante 

sua aprendizagem de línguas. Esses pressupostos revelam a complexidade do ensino de 

línguas e contribuem, como referencial, para a elaboração de propostas de cursos, de 

currículos, de programas de ensino. No contexto nacional brasileiro, o plurilinguismo não é 

uma realidade. Porém, é inegável a necessidade de mobilidade, de trocas de conhecimentos 

internacionais para que possamos nos aprimorar em qualquer área de atuação profissional. 

Nesse sentido, o ensino de línguas estrangeiras torna-se essencial para a formação do 

indivíduo e sua organização didática é circundada principalmente pelo fator realidade 

contextual. Dessa maneira, seguimos a perspectiva do QECR e acreditamos que o papel de 

ator social do aprendiz de línguas deve atender a disponibilidade de recursos (principalmente 

os interacionais) e suas tarefas seguem os objetivos comunicativos e interacionais possíveis de 

serem realizados no contexto previamente estabelecido, por isso, a proposta da abordagem 

comunicacional parece ser a mais apropriada, neste momento, para o ensino de línguas 

estrangeiras no Brasil.  
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