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Apresentação 

  

É com grande alegria que apresentamos este e-book – Língua estrangeira e 

Currículo - resultado dos trabalhos apresentados durante o III Simpósio de Ensino de 

Línguas Estrangeiras da UFRJ – III SELE -, realizado no dia 05 de dezembro de 2018, na 

Faculdade de Letras/UFRJ. O evento contou com a participação de professores de 

diferentes instituições, de relevante importância na área, para discutir a temática das 

línguas adicionais no currículo escolar brasileiro, especialmente as línguas neolatinas: 

espanhol, francês e italiano. 

A proposta da temática do III simpósio surgiu a partir das inquietantes e constantes 

reflexões entre professores da área quanto ao impacto das recentes medidas 

governamentais com relação ao ensino de língua estrangeira no Brasil.  De acordo com o 

art. 35-A, IV, § 4o da LDB, com a nova redação dada pela Lei nº. 13.415, de 2017: Os 

currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e 

poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o 

espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos 

sistemas de ensino. 

O que nos surpreende é que quando deveria ser assegurado a todo cidadão 

brasileiro o direito de ser preparado para o mundo multicultural e plurilíngue por meio da 

aprendizagem de línguas estrangeiras, instaura-se em nosso país um retrocesso político-

linguístico, não restando ao aprendiz outra alternativa que não seja aprender apenas a 

língua inglesa. E as demais línguas como o espanhol, o francês, o italiano e o alemão, por 

exemplo, que constituem a identidade linguística e cultural brasileira, qual o seu lugar no 

currículo escolar?   

Para discutir essa questão convidamos três professores que atuam no ensino dessas 

línguas no ensino médio: Felipe Barbosa Dezerto (Colégio Pedro II)  nos brinda com o 

texto intitulado “O francês ontem e hoje: políticas e espaços de circulação”; Antonio 

Ferreira da Silva Jr. (CAp-UFRJ) escreve sobre as “Concepções de ensino e políticas para 

a formação de professores de espanhol em diálogo com a BNCC” e  Edvaldo Sampaio 

Belizario (UERJ/Ciep Nação Mangueirense) nos apresenta “Um relato pessoal sobre o 

ensino da língua italiana na rede estadual de ensino do Rio de Janeiro: a experiência do 

CIEP Nação Mangueirense”. 
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O livro conta, também, com textos de mestrandos e doutorandos do Programa de 

Pós-Graduação em Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trazendo 

discussões relacionadas às políticas linguísticas, à metodologia de ensino de línguas 

estrangeiras e aos aspectos da formação de professores. 

As reflexões suscitadas reforçam a certeza de que, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, a aprendizagem da Língua Estrangeira Moderna qualifica a 

compreensão das possibilidades de visão de mundo e de diferentes culturas, além de 

permitir o acesso à informação e à comunicação internacional, necessárias para o 

desenvolvimento pleno do aluno na sociedade atual; assim, integradas à área de 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, as Línguas Estrangeiras assumem a condição 

de serem parte indissolúvel do conjunto de conhecimentos essenciais que permitem ao 

estudante aproximar-se de várias culturas e, consequentemente, propiciam sua integração 

num mundo globalizado. E pelo seu caráter de sistema simbólico, como qualquer 

linguagem, elas [as línguas estrangeiras] funcionam como meios para se ter acesso ao 

conhecimento e, portanto, às diferentes formas de pensar, de criar, de sentir, de agir e de 

conceber a realidade, o que propicia ao indivíduo uma formação mais abrangente e, ao 

mesmo tempo, mais sólida. 

Portanto, imbuídos desse espírito positivo organizamos este livro e o 

apresentamos aos leitores com a esperança de que a leitura dos textos aqui contidos 

propicie novas discussões e reflexões sobre o lugar da língua estrangeira na formação do 

indivíduo, e que delas surjam ações positivas para o fortalecimento e manutenção das 

línguas neolatinas no currículo escolar. 

Agradecemos a todos que colaboraram com a realização do III Simpósio de 

Ensino de Línguas Estrangeiras e aos autores dos artigos que compõem esta publicação, 

que consideramos uma valiosa contribuição para os estudos na área. 

 

Os organizadores 

Annita Gullo 

Luiz Carlos Balga Rodrigues 
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CONCEPÇÕES DE ENSINO E POLÍTICAS PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE ESPANHOL EM DIÁLOGO COM A BNCC 

 

 

Antonio Ferreira da Silva Júnior1 

(UFRJ/ Colégio de Aplicação) 
 

Introdução 

  Diante de um cenário de implementação da Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC) e de discussão dos cursos de formação de professores no país, este artigo tem 

por objetivo propor, brevemente, uma discussão sobre as concepções de linguagem para 

o ensino de línguas estrangeiras como meio de orientar ao (futuro) professor na 

constituição de sua identidade docente diante das políticas linguísticas atuais. Além disso, 

espera-se discutir as orientações mais recentes para os cursos de licenciatura em Letras 

de nosso país, de modo a problematizar o que a escola atual espera e reserva ao docente 

de línguas.  

O artigo parte da defesa de uma concepção de trabalho com a língua espanhola 

como adicional para problematizar e definir a noção de concepção de linguagem, pois, tal 

conceito pode ser fundamental para nortear o trabalho docente nas escolas e de extrema 

importância no debate para pensar o papel dos cursos de formação de professores. Após 

isso, as políticas de formação inicial vigentes para o ensino superior são apresentadas e 

criticadas de maneira a refletir o perfil desejado para o educador linguístico em um 

cenário educacional regido pela BNCC.  

 

Língua adicional: uma nomenclatura ou perspectiva de trabalho docente? 

No Brasil, muitos professores de línguas atuantes em escolas e em cursos livres 

ainda desconhecem a expressão “línguas adicionais”, além disso, também acabam por 

                                                           
1 Possui Bacharelado e Licenciatura em Letras (Português-Espanhol) pela UFRJ, Especialização 

em Língua Espanhola pela UERJ, Mestrado e Doutorado em Letras Neolatinas pela UFRJ. Pós-

Doutorado em Linguística Aplicada pela PUC-SP e em Educação pela USP. Atualmente é 

professor de Espanhol da UFRJ, lotado no Colégio de Aplicação. Atuou como coordenador 

adjunto de Língua Estrangeira Moderna (Espanhol) do Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), Ensino Médio 2018 (Ministério da Educação). Desenvolve pesquisas sobre ensino de 

espanhol na educação profissional, formação de professores de Letras nos Institutos Federais, 

narrativas docentes e línguas para fins específicos. E-mail: afjrespanhol@gmail.com  

 

mailto:afjrespanhol@gmail.com
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não acompanhar as discussões nos congressos e/ou publicações da área sobre essa 

“perspectiva de trabalho” – como defino. Por outro lado, na BNCC, a expressão “línguas 

estrangeiras” começa a ser rechaçada, pois o documento menciona somente o componente 

curricular de língua inglesa, única língua a ser ensinada na Educação Básica. Esse 

monolinguismo também é decorrente da Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017a), 

responsável por alterar a LDB nº 9394/1996 (BRASIL, 1996). Entre os efeitos da referida 

reforma do ensino médio está a retirada da língua espanhola do currículo e a imposição 

do ensino do inglês sob uma perspectiva de língua franca, visão compartilhada pela 

BNCC. 

Como é sabido a BNCC é um documento regulador dos conteúdos e da progressão 

de aprendizagem que se espera implementar no decorrer das etapas e das modalidades da 

Educação Básica. No tocante à área de línguas estrangeiras, o inglês é o único idioma 

obrigatório, sendo que o argumento usado para a defesa desse ato político é o papel que 

ele ocupa no mundo como língua franca, portanto, busca-se reforçar a crença de que existe 

uma língua mais usual para a comunicação internacional.  

A política linguística de caráter monolíngue presente na BNCC defende que: 

 

Aprender a língua inglesa propicia a criação de novas formas de engajamento 

e participação dos alunos em um mundo social cada vez mais globalizado e 

plural, em que as fronteiras entre países e interesses pessoais, locais, regionais, 

nacionais e transnacionais estão cada vez mais difusas e contraditórias. Assim, 

o estudo da língua inglesa pode possibilitar a todos o acesso aos saberes 

linguísticos necessários para engajamento e participação, contribuindo para o 

agenciamento crítico dos estudantes e para o exercício da cidadania ativa, além 

de ampliar as possibilidades de interação e mobilidade, abrindo novos 

percursos de construção de conhecimentos e de continuidade nos estudos. É 

esse caráter formativo que inscreve a aprendizagem de inglês em uma 

perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na qual as dimensões 

pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas. (BRASIL, 2017b, p. 

239). 

 

 Constata-se, assim, que a BNCC não menciona a importância da aprendizagem de 

outras línguas estrangeiras para o aprendiz contemporâneo, como se somente se pudesse 

acessar o chamado mundo globalizado e plural pelo prisma da língua inglesa. Não ignoro 

a importância dessa língua e de seu estudo para a formação escolar da criança e do jovem, 

no entanto, o nomeado agenciamento crítico do sujeito pode ser feito em muitas outras 

línguas, principalmente, considerando um país multilíngue como é o Brasil, em que 

convivemos com áreas linguísticas nas quais temos a presença de línguas indígenas e de 

imigração (RODRIGUES, 2018).  
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 Desde 2009, acompanha-se no Brasil o emprego da expressão “línguas adicionais” 

como uma nova denominação para o componente de línguas estrangeiras. A primeira 

aparição do termo deu-se no documento de Referencias Curriculares do Estado de Rio 

Grande do Sul, proposta de orientação curricular para as línguas espanhol e inglês, que 

esteve sob a supervisão dos pesquisadores Pedro Garcez e Margarete Schlatter, ambos da 

UFRGS. Após isso, os professores também publicaram em 2012 o livro “Línguas 

adicionais na escola”, dando ênfase para as práticas colaborativas de ensino de língua 

inglesa. Dois anos depois, os pesquisadores Vilson Leffa e Valesca Irala organizam o 

livro “Uma espiadinha na sala de aula: ensinando línguas adicionais no Brasil” como 

forma de ampliar o debate e a problematização sobre as visões e práticas pedagógicas de 

diferentes línguas adicionais. Ao mesmo tempo, um grupo de pesquisadores do Programa 

de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) também começa a utilizar a noção de línguas adicionais em suas publicações, 

dissertações e teses do Programa. Em síntese, para alguns dos autores citados 

anteriormente, as línguas adicionais são aquelas que somam ao repertório linguístico do 

aluno. Por exemplo, no Brasil, o espanhol ou o inglês unem-se ao português e/ou demais 

línguas de domínio dos aprendizes. Os Referenciais Curriculares também expressam o 

fato de que as línguas adicionais podem ser empregadas no próprio país em que se insere 

o aluno, portanto, tais línguas de estudo não devem ser consideradas como estrangeiras. 

A nomenclatura adota-se para situações de uso entre falantes de mais de uma língua, 

principalmente, em sociedades cada vez mais plurilíngues.  

 Acredita-se que seja difícil homogeneizar as classificações para o ensino de 

línguas, já que se encontra nos documentos do Ministério da Educação (MEC) e 

publicações da área referências a termos como primeira língua, segunda língua, língua 

estrangeira, língua de herança, língua internacional, franca, adicional. Mostra-se, 

inclusive, complicado apagar certas designações e impor outras, principalmente, em um 

país que, no decorrer de sua história de ensino, empregou a nomenclatura de “línguas 

estrangeiras” para nomear as diferentes línguas no currículo escolar.  

  Portanto, neste artigo, defende-se que o uso da expressão “línguas adicionais” é 

uma aproximação a uma postura e prática pedagógica mais política e preocupada com 

uma educação linguística plural e adequada às múltiplas realidades locais dos alunos. Pelo 

exposto, pode-se depreender que essa perspectiva de língua adicional foi utilizada pelo 
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professor Almeida Filho em seus textos de 1993 [2010], quando o pesquisador defende a 

noção de “desestrangeirizar” as línguas, já que, segundo o especialista, as línguas 

começam a ser vistas como estrangeiras e assim permanecem nos currículos. Tal conceito 

de Almeida Filho já aludia um primeiro horizonte da denominação de línguas adicionais, 

ou seja, línguas que não são estrangeiras, alheias, distantes ao aprendiz. Para o 

pesquisador, “Língua é para viver, se relacionar, conhecer o mundo e as pessoas, se 

apresentar, fazer coisas acontecerem em projetos e assim por diante”. (ALMEIDA 

FILHO, 2012, p. 122), e nesse sentido reside a perspectiva de trabalho com a língua 

adicional. A seguir, pretende-se apresentar uma reflexão sobre as concepções de 

linguagem que podem nortear a prática pedagógica do docente de línguas adicionais. 

 

E a sala de aula? Que concepções podem nortear a prática docente? 

As concepções de linguagem são correlações entre o conceito de língua e sua 

aplicação em sala segundo o olhar do professor, portanto, são fundamentais para uma 

prática de ensino coerente, principalmente, se consideramos as prescrições e documentos 

normativos do MEC, que orientam e conduzem abordagens de trabalho com a língua 

estrangeira na escola.  

Da publicação dos PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais – para o ensino 

fundamental (BRASIL, 1998) às Orientações Curriculares para o Ensino Médio – 

OCEM (BRASIL, 2006), observa-se, inclusive, um esclarecimento e avanço desse 

conceito nas práticas educativas. Antes, o cenário do ensino de línguas no sistema escolar 

brasileiro não contava com nenhum documento prescritivo de caráter nacional. Somente 

algumas Secretarias de Educação de certos estados dispunham de orientações curriculares 

para auxiliar o trabalho dos professores. Apesar disso, antes da publicação dos 

documentos citados, viveu-se no Brasil uma forte presença da abordagem comunicativa, 

decorrente do crescimento do mercado de cursos privados de idiomas no início da década 

de noventa.  

Constata-se também que a vigente BNCC desconsidera a história do ensino de 

línguas estrangeiras no país e a formação integral do sujeito perpassada pelo contato e 

pela assimilação com diferentes culturas, formas de pensar, de sentir e de agir no mundo. 

Essa visão distorcida pode ser entendida a partir do momento em que o texto do novo 

documento reforça a imagem do ensino de inglês como língua de mera comunicação e 
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como língua franca, portanto, de uma língua desvinculada da noção de cultura e vinculada 

aos interesses do mercado linguístico (BOURDIEU, 2008) ou da terceirização do ensino 

(BOHN, 2000). 

Devido à massiva ênfase nos cursos de Letras das “metodologias” de ensino para 

a formação do professor de línguas estrangeiras, muitos egressos acabavam seus cursos 

sem uma noção crítica das concepções de ensinar e aprender e, ao mesmo tempo, de um 

conceito de língua que pudesse orientar seu planejamento didático, pois o foco da 

formação docente sempre foi uma noção de um “método” a ser seguido, fosse por ser o 

“método” da moda, fosse por ser considerado o melhor. Poucas vezes, o futuro professor 

foi levado a desenvolver uma prática docente mais autoral. Daí a defesa por um 

aprofundamento teórico do conceito de linguagem como forma de justificativa para as 

escolhas e ações pedagógicas do docente. Entendendo os documentos do MEC como o 

reflexo das discussões acadêmicas mais recentes e como textos norteadores de políticas 

públicas, acredita-se que tais escritos precisam ser somados ao trabalho desenvolvido nas 

universidades de apontar o rechaço pela busca do “método” ideal em prol da construção 

de uma prática docente pautada em uma concepção mais ampla, com foco na educação 

crítica e na formação integral do aluno, pelo viés sócio-interacional, sócio-

construcionista, sociocultural e/ou intercultural. 

Avalia-se que as políticas para o ensino de línguas na Educação Básica, embora 

controversas e nem sempre elucidativas – como acontece atualmente com a publicação 

da BNCC, cujo texto apresenta uma proposta pouco clara para o ensino de inglês na escola 

– acabaram oferecendo uma contribuição para os cursos de Licenciatura, na medida em 

que destacaram a necessidade de explicitar qual é o perfil do profissional que se deseja 

formar e que é requerido por nossas escolas. Também na mesma direção, caminham os 

mais recentes editais do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), 

quando estipulam que uma das exigências para a aprovação das obras é a clareza e 

coerência da concepção de linguagem seguida na coleção didática, o que leva a que o 

assunto seja mais problematizado nos cursos de Licenciatura em Letras. 

Nessa mesma linha de pensamento, já alertava Celani (2010) que as práticas de 

sala de aula podem ser afetadas pelas concepções de linguagem. Portanto, o professor 

deve ser conscientizado da importância da reflexão e transformação de suas ações e 

concepções. Para a pesquisadora, o docente deve reconstruir sua forma de ensinar, pois, 
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[...] pretende-se a transformação da visão dos professores a respeito de seu 

objeto de ensino: de uma concepção de estudo da língua para uma concepção 

de estudo de práticas de linguagem, ou seja, caminhar do linguístico para o 

sociopolítico, da língua como sistema para a língua em uso. (CELANI, 2010, 

p. 130). 

  

Celani (2010) argumenta a favor da linguagem como instituição social, em que a 

língua é compreendida como um sistema social repleto de formas e significados, 

permitindo que o sujeito haja socialmente e faça coisas. Pedagogicamente, essa 

perspectiva considera a prática que conduza o aluno a vivenciar situações comunicativas 

mais próximas ao mundo real, apesar da sala de aula de línguas ser considerada um espaço 

artificial. Essa concepção entende a língua como discurso e como ação para agir no 

mundo das diferentes práticas sociais.  

No mesmo texto a autora também aborda a concepção da língua objeto, sendo essa 

a que mais prevalece na prática dos professores de línguas, porque o foco recai na forma 

e no estudo do sistema. Nessa direção, a língua é vista “como um sistema ensinável e 

aprendível sob o rótulo de gramática” (CELANI, 2010, p. 131). Outra concepção que 

pode acabar recaindo na sistematização é a da língua para comunicação, no entanto, de 

situações artificiais (apresentação da situação e repetições) entendendo-se que, apesar 

disso, elas podem acabar levando à comunicação de situações do mundo real. Nessa 

perspectiva, defende-se que o sistema seja estruturado antes para que o sujeito consiga 

interagir na língua.  

Alguns cursos de Letras do país acabam, ainda, priorizando o estudo formal e 

descritivo do sistema linguístico da língua materna e/ou estrangeira, o que também é 

considerado importante para a formação do docente. Contudo, essa formação meramente 

linguística não dá conta das novas necessidades do ensino de línguas na escola 

contemporânea. Ainda de acordo com Celani (2010, p.131-132): 

 
A preocupação maior na formação em serviço deveria ser com o 

desenvolvimento de uma conscientização metalinguística que leve à integração 

da dimensão global em modos de experiência. Isto é, a língua em uso no mundo 

social. No contexto de um programa de formação de professores de uma língua 

estrangeira o que mais interessa é focalizar-se como essas diferentes situações 

em que a língua/linguagem atuam podem afetar as práticas docentes em sala 

de aula.  

 

Os cursos de Licenciatura devem possibilitar essa aproximação do sistema 

descritivo da língua ao mundo real do aluno, levando o professor em formação a exercitar 
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a transposição didática. Além de capacitar o futuro docente a construir e revisitar suas 

concepções de linguagem, aos cursos de Licenciatura também cabe o papel de dotá-lo de 

conhecimento teórico não só sobre a língua em estudo, mas sobre o processo de ensinar 

e aprender um novo idioma, bem como de buscar garantir sua proficiência na língua de 

atuação.   

Talvez os atuais acadêmicos de Letras já estejam recebendo uma formação menos 

formalista, porém, observa-se que eles ainda têm dificuldades em como agir em sala de 

aula pautados em uma visão de linguagem mais consciente das questões sociais. Além 

disso, eles carecem de uma discussão sobre o trabalho docente a partir de uma perspectiva 

da língua adicional. O desafio da formação dos cursos de Licenciatura reside em “mudar 

do estudo da língua para o estudo de práticas de linguagens, tornando o aprender da nova 

língua uma experiência de vida” (CELANI, 2010, p. 132).  

 Conforme foi dito, atualmente, tem-se acompanhando a implantação da BNCC o 

que implica também uma incerteza para as práticas pedagógicas do ensino do inglês, 

única língua estrangeira do currículo a partir da aprovação da reforma do ensino médio 

decorrente da Lei nº 13.415/17 (BRASIL, 2017a). Isso porque o teor da atual BNCC 

(BRASIL, 2017b) preconiza uma visão de linguagem para o ensino de língua inglesa que 

pode contradizer princípios propostos nas OCEM (BRASIL, 2006), por exemplo.  

Mesmo apontando a necessidade de reflexão sobre as concepções de linguagem, 

conforme foi apontado anteriormente, Celani reconhece a dificuldade de colocar tal 

conceito em prática nos cursos de Licenciatura, já que ele envolve outros “mundos”: 

  
O mundo que existe em paralelo é o da linguagem, que envolve pesquisa, mas 

também modismos; é o mundo dos professores, com suas idiossincrasias, 

necessidades, tipos de formação tanto linguística quanto pedagógica; é o 

mundo das condições locais dificultando ou facilitando o trabalho pedagógico, 

e, consequentemente, afetando tanto alunos quanto professores (CELANI, 

2010, p. 139).  

  

 As dificuldades aludidas pela pesquisadora esbarram, normalmente, no trabalho 

realizado por alguns professores formadores dos cursos de Letras, já que nem todos se 

reconhecem como responsáveis pela formação pedagógica do futuro egresso. Alguns 

docentes se identificam com a formação meramente linguística e outros literária, por 

exemplo. Assim sendo, a seguir, parte-se para uma discussão sobre as políticas vigentes 
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para a formação de professores, em particular, uma reflexão sobre o que se espera da 

formação dos educadores linguísticos de espanhol no cenário após a BNCC.  

 

O que esperar das Licenciaturas nas últimas políticas do MEC?  

Desde 18 de outubro de 2017, divulgaram-se na mídia os impactos decorrentes da 

nova Política Nacional de Formação de Professores do MEC, que inclui também a 

chamada residência pedagógica. Tal programa visa ampliar a qualidade e o acesso à 

formação inicial e continuada de professores e a criação de uma BNCC específica, 

demandando por parte do MEC um elevado investimento financeiro e, das instituições de 

ensino superior, reformulações em seus planos curriculares, ajustes e adaptações inclusive 

por parte daqueles especialistas que não concordam plenamente com os ditames dessa 

instância governamental.  

Como a proposta ainda não está sendo implementada pelo MEC, busca-se, nesta 

última seção do artigo, apresentar como tal política se estrutura e como contradiz o último 

documento de reforma curricular dos cursos de Licenciatura (BRASIL, 2015) e ainda em 

estudo e implantação nas instituições de ensino superior.  

O Brasil tem-se um histórico de reestruturações curriculares que visam à 

adequação do sistema universitário às novas demandas sociais e políticas das próprias 

instituições. De acordo com Pimenta (2014, p. 173), 

 
É preciso considerar as pressões para as mudanças e as direções apontadas para 

elas quando se discute o papel esperado da Universidade. A Universidade não 

deve simplesmente adequar-se às oscilações do mercado, mas aprender a olhar 

em seu entorno, a compreender e assimilar os fenômenos, a produzir respostas 

às mudanças sociais, a preparar globalmente os estudantes para as 

complexidades que se avizinham, situar-se como instituição líder, produtora 

de ideias, culturas, artes e técnicas renovadas que se comprometam com a 

humanidade, com o processo de humanização.  

 

Cada reforma curricular tende a buscar concepções e práticas pedagógicas mais 

coerentes com as diferentes realidades sociais de nosso país. Por esse motivo, algumas 

reformas do ensino superior foram promulgadas e é possível observar também certa 

distância temporal entre as elas2. Comumente, as mudanças em cursos de Licenciatura 

                                                           
2 Existe um lapso temporal no que tange à reformulação do modelo curricular superior no país: entre uma 

reforma e outra é possível identificar uma defasagem na dicotomia mudança social/reforma curricular. 

Basta observar os longos períodos entre a reforma curricular para o ensino superior de 1968 e 1996. Outro 

exemplo bem ilustrativo é a lacuna entre a reforma de 2002 e a de 2015. Há que se destacar que as IES 

adaptaram-se tardiamente à reforma de 2002 (BRASIL, 2002a), o que indica que o mesmo acontece com a 
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visam uma revisão e atualização nas concepções e políticas para a formação de 

professores. No entanto, tal avanço não se materializa no atual programa de residência 

pedagógica proposto pelo Governo Federal. 

 A busca pela promoção de uma educação de qualidade e em consonância com as 

orientações curriculares para a formação de docentes precisa estar em harmonia com os 

propósitos do ensino superior e da sociedade, pois, de acordo com Pimenta (2014, p. 161): 

Em se tratando da discussão das finalidades da Universidade, é preciso situá-

la, analisá-la e criticá-la como instituição social que tem compromissos 

historicamente definidos. As alterações que a instituição universitária vem 

experimentando no decorrer das últimas décadas põem em discussão esses 

compromissos e a sua relação com a sociedade em que está inserida.  

 

A reforma dos cursos de Licenciatura foi uma demanda imposta pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, que eliminou os currículos mínimos 

e determinou a elaboração de uma nova proposta para os cursos do país, resultando na 

publicação das Resoluções CNE/CP1/2002 e CNE/CP2/2002 do Conselho Nacional de 

Educação (CNE) ao tempo em que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

de professores da Educação Básica em cursos de nível superior foram aprovadas pelo 

mesmo Conselho em 18 de fevereiro de 2002.  

Tal reforma visava estabelecer uma identidade própria para os cursos de formação 

de professores, em reconhecimento às especificidades da profissão docente. Essas 

resoluções acabam por modificar a prática dos professores, os currículos e os projetos de 

curso. No projeto pedagógico do curso devem constar as competências, habilidades e 

atitudes necessárias que serão trabalhadas futuramente na Educação Básica, bem como 

os conhecimentos de aplicação dos conteúdos de maneira a serem articulados com outras 

áreas de conhecimento. De acordo com Dourado (2016), cada Universidade deveria ter 

autonomia na criação de projetos institucionais e de cursos e essa leitura encontra respaldo 

na Resolução nº 2/2015, última proposta de reforma curricular dos cursos de Licenciatura 

do país. 

A citada Resolução do CNE é fruto do trabalho da Comissão Bicameral com 

conselheiros das Câmaras de Educação Básica e Superior originado quando da elaboração 

                                                           
reforma de 2015. Sobre a CNE/CP 2/2015, também há de se pensar na aplicação de seus pressupostos a 

partir da MP 746 (BRASIL, 2016b), cujas preconizações lançam por terra as normas e orientações da 

resolução de 2015. A MP 746 versa sobre a Reforma do Ensino Médio e suas proposições acerca das áreas 

de conhecimento a serem disponibilizadas pelos sistemas de ensino. A referida MP tornou-se Lei nº 13.415 

em 16 de fevereiro de 2017 (BRASIL, 2017a). 
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do Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014). Das vinte metas propostas pelo Plano, 

cinco (metas 12, 15, 16, 17 e 18) são direcionadas diretamente à profissionalização e à 

formação de profissionais para o magistério. O trabalho da comissão desencadeou a 

aprovação e posterior homologação do Parecer CNE/CP nº 2/2015 e da Resolução 

CNE/CP nº 2/2015, que propõem as novas diretrizes para a formação inicial e continuada 

dos profissionais do magistério da Educação Básica. 

Ainda são poucos os estudos e os debates sobre as Diretrizes propostas pela 

reforma curricular de 2015 (BRASIL, 2015), sendo que elas abrangem os cursos de 

formação inicial, formação continuada, cursos de segunda Licenciatura e cursos de 

complementação pedagógica. Essa proposta de reforma curricular é tema de discussões 

há mais de uma década, em que se busca a valorização dos profissionais que atuam na 

educação básica e reafirmação da base comum nacional para a educação superior.  

Segundo Dourado (2016), as novas Diretrizes apontam também para uma 

mudança do projeto universitário para os próximos anos e no entendimento da 

diversificação3 do sistema superior brasileiro. Conforme o pesquisador,  

 
[...] as novas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) enfatizam e requerem 

das instituições de educação superior projetos próprios de formação, por meio 

da necessária articulação entre Educação Básica e Superior, a serem 

traduzidos, de maneira articulada, no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI), no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e nos Projetos Pedagógicos 

de Curso (PPC) definindo, com base nas DCN, a concepção formativa e 

indutora de desenvolvimento institucional. (DOURADO, 2016, p. 28). 

 

O exposto anteriormente evidencia a institucionalização de projetos e o desafio de 

pensar uma estrutura universitária mais colaborativa, visando maior articulação de 

saberes, superação de dicotomias, aproximação das discussões da Graduação e Pós-

Graduação com a Educação Básica e manutenção da autonomia universitária. Ou seja, 

tais premissas propostas pela reforma curricular de 2015 não comungam em nada com a 

política atual proposta pelo Programa de Residência Docente, o que demonstra falta de 

articulação entre projetos e ausência de coerência das políticas públicas no âmbito da 

formação de professores. Ainda segundo Dourado (2016, p. 29), faz-se necessário  

                                                           
3 O pesquisador, com base em dados do último Censo da Educação Superior, problematiza o lócus da 

formação docente expondo onde ela ocorre: universidades públicas, centros universitários, institutos 

superiores, escolas normais superiores, por exemplo. O autor informa que o maior número de matrículas 

está em faculdades privadas, espaços com carência de projetos de pesquisa e extensão articulados aos 

projetos de ensino.   
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 [...] romper com propostas político-pedagógicas para a formação de 

profissionais do magistério que tenham por foco apenas o saber fazer, o 

municiamento prático, bem como com concepções que advogam a teoria como 

o elemento fundante para a formação, ignorando, em muitos casos, a 

importância da produção e práticas pedagógicas, o estágio supervisionado, 

dentre outros. 

 

O pensamento do pesquisador – um dos relatores das novas Diretrizes – dialoga 

com as concepções norteadoras do documento para a formação inicial e continuada dos 

profissionais do magistério da educação básica. 

A CNE/CP 2/2015 (BRASIL, 2015) expressa orientações que sugerem uma 

tentativa de se romper com a reprodução de práticas dominantes a partir do respeito e da 

valorização das diferenças, assim sendo, o texto pode ser entendido como ampliação das 

premissas a serem seguidas pelos cursos de formação docente.  

Em outubro de 2017 o MEC lançou a Política Nacional de Formação de 

Professores que parece contrariar os pressupostos da Resolução nº 2/2015. No entanto, 

essa política em seus princípios está de acordo com a Constituição Federal, com a Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996, com o Plano Nacional de Educação e com a própria 

Resolução nº 2/2015. Os estudos do MEC pautam-se em dados do Censo da Educação 

Superior de 2016 e constatou-se que dos 2.196.397 professores, 488.064 apresentam 

somente a formação em Ensino Médio e 95.041 não possuem curso de Licenciatura 

(BRASIL, 2016a). Além disso, o MEC usou outros dados do Censo para fundamentar sua 

nova proposta de formação do magistério, como, por exemplo, o expressivo número de 

professores atuantes nas escolas com a formação em cursos de bacharelado e também 

aponta o quantitativo daqueles que possuem a Licenciatura, mas que lecionam disciplinas 

distintas de sua formação universitária. Entretanto, até o momento, o MEC não 

apresentou nenhum documento que defina princípios ou estabeleça eixos formadores 

dessa Política Nacional: somente divulgou a apresentação4 realizada pela antiga 

Secretária-executiva Sra. Maria Helena Guimarães de Castro no ato de lançamento do 

programa com algumas proposições em linhas gerais do programa.  

Entre os princípios em comum da nova Política e os documentos norteadores da 

educação brasileira estão a necessidade de aproximar instituições formativas e o espaço 

                                                           
4 Os slides com o conteúdo da apresentação podem ser acessados no endereço: 

<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/55921-mec-lanca-politica-nacional-de-

formacao-de-professores-com-80-mil-vagas-para-residencia-pedagogica-em-2018>. Último acesso em 15 

maio 2019. 

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/55921-mec-lanca-politica-nacional-de-formacao-de-professores-com-80-mil-vagas-para-residencia-pedagogica-em-2018
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/55921-mec-lanca-politica-nacional-de-formacao-de-professores-com-80-mil-vagas-para-residencia-pedagogica-em-2018
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da Educação Básica; a articulação entre teoria e prática; a colaboração entre diferentes 

redes de ensino; a formação humana integral; a colaboração entre diferentes instituições; 

a interdisciplinaridade e a interculturalidade e o domínio de conhecimentos previstos na 

BNCC, proposta essa que mais nos preocupa, pois classifica a atuação docente como uma 

atividade complexa e multidimensional, mas não problematiza tais conceitos.  

Como alternativas para avançar na redução de índices negativos apontados pelo 

Censo 2016 da Educação Superior e alavancar a qualidade da formação inicial, as 

medidas oficiais fomentam a criação da Base Nacional de formação de professores, cujo 

documento será articulado entre estados e municípios, universidades e Conselho Nacional 

de Educação objetivando nortear o currículo dos cursos de Licenciatura. Nesse aspecto 

reside uma grande preocupação futura, já que o Governo poderá criar currículos mínimos 

de formação e certo controle do trabalho realizado pelas Universidades. O projeto 

pretende reduzir a carga horária da formação inicial com o argumento que os cursos atuais 

estão muito teóricos e precisam ser mais práticos. É preciso ressaltar que tal sugestão de 

redução das horas letivas mostra-se, ao menos inicialmente, polêmica e contraditória, 

visto que uma coisa é reestruturar a organização curricular, estabelecer vínculos efetivos 

entre teoria e prática, e outra, muito diferente, é pensar apenas na diminuição dos estudos 

teóricos e na ampliação das atividades práticas. 

A nova proposta também criou, em 2018, o Programa de Residência Pedagógica, 

formação em serviço, após o quinto período do curso, destinado aos acadêmicos das 

instituições formadoras conveniadas. Esse Programa foi instituído pela Portaria nº 38 em 

texto assinado pelo Presidente da Capes - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior. De acordo com essa Portaria, o Programa tem como finalidade “apoiar 

Instituições de Ensino Superior na implementação de projetos inovadores que estimulem 

a articulação entre teoria e prática nos cursos de Licenciatura, conduzidos em parceria 

com as redes públicas de educação básica” (BRASIL, 2018). Os objetivos propostos são: 

(a) reformar o estágio supervisionado nos cursos de Licenciatura, (b) solidificar a relação 

entre universidade e escola e a importância do protagonismo das redes, (c) aperfeiçoar os 

cursos de Licenciatura a partir do desenvolvimento de projetos destinados ao campo da 

prática e o desenvolvimento de pesquisas com geração de dados no contexto escolar e (d) 

adequar os currículos e as práticas pedagógicas ao prescrito na BNCC.  
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Como se procurou demonstrar, as últimas políticas de formação de professores 

propostas pelo MEC acabam por priorizar a prática em detrimento da teoria, 

dicotomizando algo que precisa ser complementar. Com isso, o Programa e a BNCC 

defendem uma formação reprodutivista pautada em modelos e receitas, divergindo da 

concepção de docência como uma prática intelectual, autônoma, ética e política. Portanto, 

pouco espaço para uma reflexão das concepções de linguagem e o papel político e social 

do educador linguístico. 

A expressiva quantidade de documentos legais acaba por gerar uma insegurança 

de que nenhuma política educacional seja, de fato, efetivada. Sobre isso, Eres Fernández 

(2018, p. 14) opina que: 

[…] já ficou claro que a proliferação desmedida de textos destinados a 

regulamentar e orientar o ensino no Brasil termina não somente confundindo a 

todos os envolvidos no processo – gestores, docentes, estudantes, comunidade 

escolar, sociedade em geral – mas também inclui o risco de que pouco ou nada 

mude na educação. (Tradução nossa)5 

 

A falta de diálogo e a descontinuidade de certas políticas instauram um cenário de 

(anti)políticas, conforme Eres Fernández, para o ensino de línguas e a formação de 

professores no Brasil.   

 

E o retorno dessas políticas para a sala de aula de espanhol na escola? 

São muitas as consequências negativas da BNCC e da nova política de formação 

de professores para o ensino de espanhol no Brasil. Em primeiro lugar, a revogação da 

Lei nº 11.161/2005 (BRASIL, 2005) gerou uma desmotivação e evasão dos cursos de 

Licenciatura em Espanhol, tendo em vista o não espaço para a disciplina no currículo 

escolar. Manzone Rossi (2018) alerta sobre a possível redução de campo de trabalho para 

professores de espanhol e argumenta que a retirada desse idioma da escola, como umas 

das opções de língua obrigatória, pode aumentar o hiato entre os sistemas públicos e 

privados, já que estes devem continuar oferecendo a disciplina como um diferencial do 

currículo nesse mercado tão competitivo.  

A pesquisadora analisa o tempo de estudo do inglês no sistema escolar e chega à 

conclusão que ele não possibilita que o aluno, ao final do curso, seja usuário autônomo 

                                                           
5 “[…] ya ha quedado claro que la proliferación desmedida de textos destinados a reglamentar y orientar la 

enseñanza en Brasil termina no solo por confundir a todos los implicados en el proceso – gestores, docentes, 

estudiantes, comunidad escolar, sociedad en general – sino que incluye el riesgo de que poco o nada cambie 

en la educación”. 
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dessa língua, o que não acontece com a experiência de aprender o espanhol, pois, segundo 

a autora, o aprendiz consegue um desempenho suficiente para se comunicar no trabalho, 

com estrangeiros e como uma ferramenta de acesso ao ensino superior.  

 Após tanto tempo para divulgação dos textos finais da BNCC, controvérsias e 

mudanças de equipes da elaboração do documento e linhas teóricas de trabalho, fica claro 

que não se terá orientações oficiais para o espanhol Sobre a ausência da língua espanhola 

na BNCC, já que ela não é problematizada no documento, observa-se que o texto, ao 

tratar da língua portuguesa, destaca a importância da inclusão de obras da literatura latino-

americana entendida como mais complexa (BRASIL, 2017b, p. 492). Porém, a BNCC 

não esclarece o que seja mais complexa nem dá detalhes de como abordá-la. No entanto, 

avalia-se que a ausência do espanhol na BNCC pode ser positiva por alguns motivos: (a) 

não obriga os docentes a um trabalho que tenta padronizar o ensino e direcionar a uma 

prática comunicativa da língua, (b) permite que as escolas e os docentes sigam as 

orientações e princípios teóricos propostos em documentos como as OCEM (BRASIL, 

2006), pois este acabou sendo o único específico para pensar o ensino do espanhol no 

contexto educativo e (c) possibilita que os especialistas da área de ensino de espanhol 

idealizem uma (contra)proposta à da BNCC, mais coerente com o que se entende por 

ensinar esse idioma no Brasil, já que, apesar de todo o apagamento da língua espanhola 

como língua da ciência, o hispanismo brasileiro dispõe de muita bagagem e experiências 

com o ensino do idioma.  

 

Considerações finais 

Apesar de reconhecer a dificuldade em se esboçar o perfil de um professor de 

línguas para a realidade educacional brasileira, optou-se por problematizar o assunto 

reconhecendo que a clareza acerca dessas características pode estar vinculada à 

necessidade de aprofundamento por parte do docente da noção de concepções de 

linguagem e da adoção de uma perspectiva de trabalho. Infelizmente, constatou-se que o 

debate sobre esse conceito não se faz tão presente nos cursos de Licenciatura.  

As políticas vigentes para o ensino e a formação de professores de línguas no 

Brasil tendem a não possibilitar ou fomentar a reflexão sobre as concepções de trabalho 

dos formadores de professores e do que se deseja dos futuros docentes, já que as 

prescrições atuais que se relacionam ou interferem diretamente na formação, tais como a 



22 
 

Língua Estrangeira e Currículo 

Política Nacional de Formação de Professores, a Residência Docente e a BNCC vão 

contra o teor da Resolução nº 2/2015, último e ainda vigente, documento de orientação 

curricular para as Licenciaturas que amplia e promove novos significados para a prática 

no magistério.  

 Pode-se dizer que a BNCC é, por si só, uma política educacional ambígua na 

forma como o texto final se apresenta e articula seus objetivos e compromissos. Para a 

oferta do inglês, o documento evidencia de modo bastante explícito uma visão de formar 

para o trabalho e da língua para fins de mera comunicação. Sobre a ausência do espanhol 

no documento, sua retirada é só mais um ponto entre vários outros que empobrecem as 

políticas públicas educacionais atuais. Essa falta de uma política mais plurilíngue para o 

ensino de línguas na escola deve fomentar o desejo que as instituições de ensino superior, 

principalmente as públicas, pelo compromisso em retornar para a sociedade os gastos 

públicos, continuem aperfeiçoando a qualidade de seus cursos de formação inicial e 

continuada de professores de espanhol, ampliem e repensem os contextos de atuação do 

profissional egresso.  

 De acordo com o exposto, faz-se necessário reconhecer que a prática pedagógica 

do docente de línguas tem papel determinante na transformação da sociedade e cada vez 

mais o professor em formação precisa ter consciência de sua voz política. O momento 

vigente é bastante propício para aumentar a massa crítica da área de pesquisa dos estudos 

hispânicos pelo viés da Linguística Aplicada e da Educação, ainda mais quando se 

presencia um cenário com várias incongruências e ausência de clareza dos próximos 

passos no âmbito educacional brasileiro.  
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REDE ESTADUAL DE ENSINO DO RIO DE JANEIRO: A EXPERIÊNCIA DO 

CIEP NAÇÃO MANGUEIRENSE 

 

 

Edvaldo Sampaio Belizário6 

 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

Introdução 

 

 O ensino da língua italiana no Estado do Rio de Janeiro tornou-se uma 

novidade quando a Secretaria estadual de Educação (SEEDUC) ofereceu vagas para 

professor de italiano no concurso realizado no ano de 2007.7 Foram três vagas para 

Professor Docente I de Língua Estrangeira Italiano de 16 horas semanais distribuídas da 

seguinte forma: 1 vaga para a Metropolitana X, cidade do Rio de Janeiro, 1 vaga para a 

Metropolitana VIII, Niterói e 1 vaga para Noroeste Fluminense I, Bom Jesus do 

Itabapoana. As vagas foram preenchidas imediatamente no ano de 2008 após o processo 

de convocação e assinatura do ato de investidura. O concurso foi de grande estímulo para 

os professores de língua italiana e para os formandos nesta área nas Universidades 

públicas do Rio de Janeiro, pois abria uma nova perspectiva de colocação profissional no 

magistério para formados e formandos de Letras em Língua Estrangeira Italiana. Como 

sabemos, na época, predominava nas escolas estaduais o estudo do inglês e do espanhol, 

com o francês oferecido em poucas unidades, sendo o italiano, portanto, uma animadora 

novidade. 

                                                           
6 Possui Graduação em Bacharelado em Português-Italiano e Respectivas Literaturas pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1999), Graduação em Licenciatura em Letras: 

Português-Italiano e Respectivas Literaturas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(2003), Pós-Graduação (Especialização) em Língua Italiana Tradução pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (2002) e Mestrado em Letras: Língua e Literatura Italiana pela 

Universidade de São Paulo (2004). Doutorando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

Atualmente é coordenador do curso de Especialização Tradução em Língua Italiana do Instituto 

de Letras - UERJ. Coordena o projeto de Extensão: LICOM/LETI - Língua Italiana para a 

Terceira Idade/UERJ. Na Pós-graduação/Especialização atua com o ensino de teoria e prática de 

Tradução. 
7 Disponível em:<https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ceperj-2008-

seduc-rj-professor-lingua-italiana> Acesso em  25 de maio de 2019. 

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ceperj-2008-seduc-rj-professor-lingua-italiana
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/provas/ceperj-2008-seduc-rj-professor-lingua-italiana
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Em 2014, a Secretaria Estadual de Educação abriu edital para novo concurso no 

qual oferecia 2 vagas para Professor Docente I de Língua estrangeira Italiano, sendo 1 

vaga para Niterói e 1 vaga para Valença8. Entretanto, ambas as vagas eram para cadastro 

de reserva, o que amenizou o entusiasmo sentido por ocasião do concurso de 2007, que, 

com o passar dos anos, desapareceu por completo porque o antigo projeto de desenvolver 

o estudo da língua italiana nas escolas do Rio de Janeiro foi abandonado.       

Na capital do Estado do Rio de Janeiro, em abril de 2008, o estudo da língua 

italiana passou a fazer parte do quadro de disciplinas do Ciep 241 Nação Mangueirense 

– Governador Leonel de Moura Brizola, que fica localizado na Rua Santos Mello, 73, 

bairro São Francisco Xavier, Rio de Janeiro, RJ. Naquela época, as escolas estaduais, 

principalmente os Cieps, tinham turmas nos três turnos (manhã, tarde e noite) e, por este 

motivo, ofereciam vagas para os Ensinos Fundamental e Médio. Havia, portanto, turmas 

de língua italiana nos dois seguimentos de escolaridade, distribuídas entre Língua 

Estrangeira Italiano (2 h semanais) e Italiano Projeto9 (2 h semanais).  

 

1. Cronologia do ensino da língua italiana no Ciep Nação Mangueirense: dez anos 

(2008-2018) de resistência e de experiência transformadora  

 

 Em março de 2008, eu fui convocado pela SEEDUC (Secretaria Estadual de 

Educação do Rio de Janeiro) para assumir o cargo de professor regente de língua 

estrangeira italiano. Em abril do mesmo ano, iniciou-se o estuda da língua italiana no 

Ciep Nação Mangueirense. A novidade foi recebida com entusiasmo pela diretoria da 

escola, pelos professores de outras disciplinas e, principalmente, pelos alunos. Nos quatro 

primeiros anos (2008-2011), foram abertas turmas de Língua Estrangeira Italiano e 

Língua Italiana Projeto. Basicamente, não havia diferença de conteúdo e metodologia 

entre as turmas de Língua Estrangeira Italiano e Língua Italiano Projeto. Esta última 

nomenclatura foi criada para que se pudesse ter uma maior distribuição de carga horária 

para o professor e para que o estudo de língua italiana pudesse ser oferecido para uma 

turma que já tinha língua estrangeira na sua grade semanal. Desta forma, as turmas que 

                                                           
8 Disponível em:<https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/concursos/seduc-rj-

2014> Acesso em 25 de maio de 2019. 
9 Italiano Projeto, bem como as disciplinas de Projeto de todas as áreas, foi uma solução 

encontrada na época para que alguns professores, que precisavam completar suas cargas horárias, 

pudessem ministrar suas disciplinas em turmas com horários ociosos na grade.  

https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/concursos/seduc-rj-2014
https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/concursos/seduc-rj-2014
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tinham na grade língua estrangeira inglês, francês ou espanhol, podiam ter aulas de 

Língua Italiana Projeto. Entretanto, muitas vezes, uma mesma turma tinha aula de Língua 

Estrangeira Italiano e Língua Italiana Projeto, tendo uma carga horária de 4 horas 

semanais com o estudo da língua italiana. Neste caso específico, a distribuição era feita 

da seguinte forma: no horário de Língua Estrangeira Italiano, os conteúdos compreendiam 

gramática, leitura e interpretação de textos; no de Língua Italiana Projeto, estudava-se 

cultura italiana. No caso específico de uma turma ter apenas Língua Italiana Projeto, o 

conteúdo reunia gramática, leitura, interpretação de texto e cultura italiana.  

 Durante os quatro anos iniciais, foi feito um convênio entre o Ciep Nação 

Mangueirense e a UERJ. Foram oferecidas vagas de estágio para os alunos da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que puderam fazer as suas práticas de ensino 

com as diversas turmas de língua italiana da escola. Recebíamos a cada ano cerca de 10 

estagiários que se dividiam estre os diversos dias e horários das turmas de italiano do 

Ciep. Os estagiários participavam das aulas preparando e corrigindo exercícios, trabalhos 

e provas, criando atividades lúdicas e, também, apresentando conteúdos gramaticais e 

culturais. Todas estas atividades eram acompanhadas e orientadas pelo professor 

responsável pelas turmas. As atividades pedagógicas utilizadas na escola serviram para 

dar aos estagiários uma visão mais ampla da realidade das escolas estaduais, bem como, 

através delas, eles puderam aprimorar os seus aprendizados pedagógicos adquiridos na 

faculdade. Além disso, o período de estágio lhes conferiu experiência essencial para o 

domínio de turma e para o aperfeiçoamento de suas habilidades como futuros profissional 

de educação.  Foi, sem dúvida, uma valiosa experiência para todos os estagiários e para 

os alunos do Ciep.  

Para mim, em especial, foi uma experiência transformadora, mas, infelizmente, 

tivemos alguns percalços, entre os quais um curioso que eu apresentarei nas próximas 

linhas. Por ocasião do convênio entre a Coordenadoria Regional Metropolitana X, da qual 

faz parte o Ciep Nação Mangueirense, e a UERJ, eu fui pessoalmente à coordenadoria, 

que tem endereço na Rua do Matoso, nº 254, no bairro Rio Comprido – RJ, para me 

informar sobre os procedimentos e documentos necessários para a abertura do convênio 

e receber os estagiários. Os funcionários da coordenadoria me disseram que seria 

impossível abrir um convênio, porque nas escolas estaduais do Rio de Janeiro não havia 

professores de italiano. Sem me identificar inicialmente, eu lhes disse que havia um 
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professor de italiano e lhes forneci a matrícula. Eles me disseram que eu estava 

equivocado e que a informação não procedia. Uma das funcionárias chamou a chefe do 

departamento que “confirmou” a inexistência de um professor de italiano nas escolas 

estaduais, principalmente naquela coordenadoria regional. Eu insisti para que eles 

verificassem no quadro de professores, observando, sobretudo, o número de matrícula. 

Com a minha insistência, a chefe decidiu pegar o livro de controle dos professores e, para 

sua surpresa, a matrícula que eu lhe havia fornecido era, de fato, de um professor de 

italiano. Ela, então, perguntou-me como eu tinha obtido aquela informação. Eu lhe 

respondi o óbvio: aquela era a minha matrícula e eu era o professor de italiano. Ela me 

pediu mil desculpas e só então me forneceu as informações necessárias para a abertura 

do convênio.   

 No biênio 2012-2013, não foram abertas turmas de língua italiana, porque eu fui 

deslocado para trabalhar num projeto de aceleração de ensino de alunos com atraso nos 

estudos. O projeto se chamava Projeto Autonomia para alunos do Ensino Fundamental. 

Neste projeto, o professor era responsável por todas as disciplinas da turma. Entretanto, 

as aulas eram dadas através de DVDs que continham o programa de cada disciplina e o 

professor apenas auxiliava os alunos na compreensão das aulas, dava as avaliações e 

corrigia os exercícios, revisando o conteúdo das aulas. Eu aceitei participar do projeto 

com uma condição, isto é, que 4 horas semanais fossem dedicadas às aulas de língua 

italiana distribuídas da seguinte forma: 2 horas nas terças-feiras e 2 horas nas quintas-

feiras. Durante o projeto recebemos na escola dois grupos de estagiários: os estagiários 

das práticas de ensino da UERJ e os estagiários do Projeto PIBID (Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência), do qual eu era professor orientador.   

 No biênio 2014-2015, continuamos sem turmas de língua italiana na escola, mas 

foi aberta uma turma de Projeto Autonomia para alunos do Ensino Médio, da qual eu fui 

o professor regente. Mais uma vez eu coloquei como exigência para participar do projeto 

a necessidade de ter 4 horas semanais dedicadas ao ensino da língua italiana. Neste ano 

recebemos de novo estagiários das práticas de ensino da UERJ e estagiários do Projeto 

PIBID. Desenvolvíamos diversas atividades pedagógicas para o ensino da língua italiana. 

As aulas de italiano eram divididas em 2 horas semanais para o estudo de gramática, 

leitura, interpretação textual e exercícios. As outras 2 horas semanais eram usadas para 
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aulas de cultura, sessões fílmicas, atividades lúdicas com jogos que reforçavam os 

conteúdos gramaticais aprendidos.  

 Nos anos de 2016 e 2017, a Coordenadoria Regional da Metropolitano X permitiu 

apenas que as escolas estaduais da sua área abrissem turmas de língua estrangeira de 

inglês e espanhol. Os professores de outras línguas estrangeiras tiveram que trabalhar na 

Articulação Pedagógica, auxiliando na organização dos diversos projetos pedagógicos da 

escola, como feiras de ciências, olimpíadas de matemática, concursos de poesias, entre 

outros. Eu fui obrigado a ser um articulador pedagógico e trabalhei na organização de 

diversos projetos, contudo, fiz uma solicitação à direção da escola: ter 4 turmas de língua 

italiana com 1 hora semanal para cada uma. Felizmente, a minha solicitação foi 

prontamente atendida pela direção da escola. Então, pude continuar a receber os 

estagiários da UERJ e os estagiários do Projeto PIBID, dando, desta forma, continuidade 

as nossas atividades com o estudo da língua italiana.  

 Em 2018, a Coordenadoria Regional permitiu apenas que as 2 horas de língua 

estrangeira da grade curricular das turmas de Ensino Médio fossem preenchidas somente 

com língua inglesa. Entretanto, deixou que as escolas oferecessem 1 hora semanal de 

língua estrangeira optativa (espanhol, francês ou italiano). Neste ano, eu preenchi minha 

carga horária de 12 horas semanais com 2 turmas de língua portuguesa (5 horas cada) e 2 

turmas de língua italiana (1 hora cada).  

 

2. Práticas pedagógicas desenvolvidas nas turmas de língua italiana.  

 

 Ao longo dos dez anos de trabalho no Ciep Nação Mangueirense, foram 

desenvolvidas inúmeras práticas pedagógicas, ainda utilizadas nos dias atuais, que 

fizeram do estudo da língua italiana uma experiência transformadora para mim como 

professor, para os estagiários que fizeram parte desta história e para os alunos da escola. 

Foram anos de orientação, aprendizado e trocas de experiências fundamentais para a 

melhoria da abordagem e qualidade do ensino. Muitas vezes a liberdade criativa 

possibilitou a evolução e o florescimento de práticas pedagógicas que ajudaram a manter 

o interesse e a participação de todos os atores desse processo: professor, estagiários e 

alunos.  As práticas pedagógicas eram divididas em três eixos temáticos: língua italiana 

instrumental, cultura italiana e atividades lúdicas.  
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2.1. Língua Italiana Instrumental 

 

 Como sabemos, o estudo de língua instrumental tem fins específicos, ou seja, 

capacitar o aluno a ler e a compreender o essencial de um texto em língua estrangeira, 

para que ele possa desenvolver determinadas habilidades. No nosso caso específico, 

procuramos utilizar a metodologia instrumental por reconhecermos que os objetivos do 

curso de língua italiana em âmbito de escolas fundamental e média não têm como 

propósito preparar os alunos para as futuras provas de ingresso nas diversas universidades 

do país. Esta preocupação é pertinente aos cursos de língua inglesa, língua espanhola e 

língua francesa10. Para o desenvolvimento das atividades de língua italiana instrumental, 

utilizamos três modalidades pedagógicas: gramática, vocabulário, leitura e interpretação 

de textos.    

 

2.1.1 Gramática 

 

 A gramática é parte fundamental do estudo de qualquer língua seja ela a língua 

materna ou estrangeira. Os estudos gramaticais auxiliam na capacitação da compreensão 

de textos e de estruturas de língua acelerando o entendimento das noções mais universais. 

No caso específico da língua instrumental, entendemos que a gramática sirva para dar ao 

aluno estruturas linguísticas que tornam mais fácil a sua leitura, compreensão e 

interpretação dos textos. Falamos, portanto, de uma gramática textual, através da qual 

propõe-se abordar elementos linguísticos que aparecem como complicadores para a 

compreensão do texto. Desse modo, o estudo da gramática deve ser feito a partir do 

próprio texto, proporcionando uma maior competência interpretativa e discursiva do 

aluno (PUTZIGER, 1994).  

Nos nossos estudos gramaticais, ensinávamos, num primeiro momento, os artigos 

definidos e indefinidos, as noções gerais de plural e o reconhecimento das desinências 

dos tempos verbais mais usuais. Não menos importante, mas em um segundo momento, 

os alunos estudavam os pronomes pessoais, demonstrativos, interrogativos, indefinidos e 

                                                           
10 As opções de prova em língua estrangeira do Enem são para inglês e espanhol. O francês 

aparece, também, como opção no Vestibular da UERJ.  
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possessivos. Nesses estudos, trabalhávamos as noções elementares e mais genéricas que 

eram suficientes para uma compreensão global dos textos.  

  

2.1.2 Vocabulário 

 

 É comum se associar o estudo de língua estrangeira à memorização de várias 

palavras. Muitos acham que o conhecimento lexical é o elemento primordial do 

aprendizado de uma língua estrangeira, por este motivo, o estudo do léxico talvez tenha 

sido uma modalidade muito utilizada nas salas de aula e ainda hoje tenha a preferência de 

boa parte dos alunos. A este respeito, Leffa (2000, p. 23) diz que  

 

se alguém fosse obrigado a optar entre o léxico e a sintaxe, certamente 

escolheria o léxico: compreenderia mais um texto identificando seu 

vocabulário do que conhecendo a sintaxe. Da mesma maneira, se alguém tiver 

que escolher entre um dicionário e uma gramática para ler um texto, certamente 

escolherá o dicionário. Língua não é só léxico, mas o léxico é o elemento que 

melhor a caracteriza e a distingue das outras. 

 

Entendemos que o estudo do vocabulário não seja a prática pedagógica mais 

importante nem mesmo a menos essencial, mas uma modalidade de ensino que reforça e 

completa as outras dando ao professor de língua estrangeira uma maior possibilidade de 

alcançar seus objetivos.  

Para o estudo do vocabulário, apresentávamos grupos de palavras de mesmo 

campo lexical, como, as cores, os números, as partes do corpo humano, as partes da casa, 

a escola, a família. Geralmente, o vocabulário ensinado servia para a composição dos 

exercícios das avaliações escritas e dos jogos utilizados nas atividades lúdicas. Podemos 

citar como exemplo, o jogo das profissões, em que os alunos deviam dizer em italiano 

qual era a profissão em questão a partir de cinco pistas oferecidas. Outro exemplo que 

tivemos foi o jogo da “tomobola” (bingo) com os números cantados em italiano. Em 

geral, a escolha do tema do vocabulário era feita a partir dos filmes que compunham as 

atividades culturais, foi o caso, a título de exemplo, do filme “Parenti serpenti”, de Mario 

Monicelli, a partir do qual oferecemos o vocabulário sobre os componentes da família. 

Além disso, o uso do vocabulário como modalidade pedagógica ajudava a dar aos alunos 

um conhecimento mais amplo da língua italiano e servia de rico material para os estudos 

fonéticos que aprimoravam a leitura dos alunos em língua italiana.  
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2.1.3 Leitura e interpretação de textos 

 

 Por meio da leitura os alunos podem ampliar o seu conhecimento, conhecer e 

compreender outras culturas, ampliar a sua visão geral sobre o mundo. A leitura de textos, 

bem como a interpretação deles, é parte essencial do processo ensino-aprendizagem de 

uma língua estrangeira. É necessário, contudo, que o professor trabalhe com textos que 

apresentem um conteúdo em que o aluno possa aplicar o conhecimento prévio que já tem 

da língua estrangeira. Para tanto, é fundamental que haja uma preparação antecipada do 

aluno em relação ao tema abordado no texto, para que ele desenvolva estratégias que lhe 

permitirão trabalhar com o texto visando a construção do seu significado e da sua 

compreensão. Para Ferreiro e Palácio (2003, p. 16), “não há maneira de desenvolver 

estratégias de leitura a não ser por meio da própria leitura”.   

Como em todas as outras práticas pedagógicas, a leitura acompanhada da 

interpretação de textos se conectava com as outras modalidades de estudo da língua 

italiana que utilizávamos em sala de aula. Geralmente, os textos usados dialogavam com 

os filmes e com os vocabulários utilizados nas aulas. Utilizávamos pequenas sinopses dos 

filmes com exercícios de compreensão textual. Os resumos eram lidos e depois se abria 

um espaço para pequenas discussões sobre os filmes e concluía-se com a resolução de 

exercícios de interpretação textual. Os textos eram oferecidos com um glossário a parte 

que apresentava a tradução das palavras e das expressões mais difíceis. Os textos serviam 

para os alunos praticarem os conteúdos aprendidos e para a nossa avaliação sobre o 

desenvolvimento deles em relação à compreensão da língua italiana.   

 

2.2 Cultura Italiana 

 

 O estudo da cultura italiana, como já dissemos, geralmente tinha uma sintonia com 

as outras propostas pedagógicas utilizadas nas nossas salas de aula. Trata-se, pois, de uma 

proposta pedagógica muito importante, pois oferece um material muito rico que pode 

auxiliar no estudo da língua italiana instrumental, ao mesmo tempo que amplia a visão de 

mundo dos alunos muitas vezes restritos a um universo limitado às suas condições sociais. 

Esta proposta pedagógica era dividida em três modalidades: Conhecimentos gerais, 

mapas e cinema italiano. 
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2.2.1 Conhecimentos gerais 

 

 Nesta modalidade pedagógica, procurávamos trazer a Itália para a sala de aula e 

envolver os alunos nos assuntos relacionados a este país. Muitas vezes por meio de slides 

e ilustrações, fazíamos uma apresentação da Itália aos alunos, informando-lhes o nome 

oficial do país, o seu hino oficial, a cor da sua bandeira, a sua moeda, a sua forma de 

governo, o nome dos seus representantes de governo (Presidente e Primeiro Ministro), a 

sua extensão territorial e as suas fronteiras, um pouco da sua história, sua indústria, cultura 

culinária, moda e esportes, entre outras informações pertinentes ao bom conhecimento do 

país. Os temas de conhecimentos gerais sobre a Itália serviam para compor parte das 

nossas avaliações escritas e ajudava na compreensão de outras atividades em sala de aula 

como as sessões fílmicas e o trabalho com mapas.    

 

2.2.2 Mapas 

 

 O reforço das aulas de conhecimentos gerais se dava com as atividades em que 

utilizávamos os diversos mapas da Itália (geográfico, físico, político e temático). Através 

dele, podíamos mostrar aos alunos as principais cidades italianas e suas respectivas 

capitais, bem como dar-lhes uma noção mais precisa sobre os diversos assuntos e filmes 

que eram usados como tema de outras aulas em que se tinha como foco o estudo da cultura 

italiana. Assim como nas outras modalidades pedagógicas, utilizávamos os trabalhos com 

os diversos mapas da Itália para as nossas avaliações escritas e, também, para trabalhos 

em feiras culturais.  

 

2.2.3 Cinema italiano 

 

 Como parte do estudo da cultura italiana, os filmes tinham, também, uma função 

lúdica, mas que servia como base para os estudos da gramática, dos vocabulários, das 

leituras e interpretações de textos. As turmas assistiam uma média de 3 filmes por 

bimestre. Os filmes tinham como objetivo ilustrar um tema que seria discutido em sala 

através dos resumos e textos geralmente acompanhados de exercícios de interpretação. 

Como já mencionamos neste relato, os filmes escolhidos geravam os temas utilizados nas 
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aulas de vocabulário e, em casos mais específicos, até mesmo os pontos gramaticais 

estudados. Como exemplo, podemos citar o filme “Rosso come il cielo”, de Cristiano 

Bortone, que serviu para a apresentação do vocabulário sobre as cores.  

 

2.3. Atividades lúdicas 

 

 As brincadeiras feitas em sala servem para entreter e ensinar. Os jogos, as gincanas 

e as dramatizações elaboradas têm como objetivo incentivar a criatividade e a imaginação, 

despertando o interesse pelo conhecimento e ajudando em seu desenvolvimento. Além 

disso, as atividades lúdicas oferecem vários benefícios aos alunos envolvidos neste tipo 

de prática pedagógico, como assimilação de valores, aquisição de comportamentos, 

aprimoramento de habilidades cognitivas e motoras e socialização. Para Luckesi (2005, 

p. 2), a principal característica das atividades lúdicas é a plenitude da experiência. Em 

suas palavras ele afirma que 

 

tomando por base os escritos, as falas e os debates, que tem se desenvolvido 

em torno do que é lúdico, tenho tido a tendência em definir a atividade lúdica 

como aquela que propicia a plenitude da experiência. Comumente se pensa que 

uma atividade lúdica é uma atividade divertida. Poderá sê-la ou não. O que 

mais caracteriza a ludicidade é a experiência de plenitude que ela possibilita a 

quem a vivencia em seus atos.   

 

No caso do estudo de língua estrangeira, as atividades lúdicas têm um valor 

inestimável para auxiliar na assimilação dos conteúdos gramaticais e do vocabulário. De 

fato, as atividades lúdicas eram, o que não é surpresa, um dos pontos altos do estudo da 

língua italiana no Ciep Nação Mangueirense. As atividades lúdicas eram, em diversas 

ocasiões, assistidas pelos diretores e coordenadores pedagógicos da escola, que, em 

diversas ocasiões, participavam delas. As atividades lúdicas eram desenvolvidas através 

de três modalidades: jogos, gincanas e dramatizações.  

 

2.3.1 Jogos 

 

 Os jogos em sala de aula tinham geralmente como elementos geradores os 

conteúdos gramaticais e os vocabulários. Quase sempre oferecíamos um pequeno prêmio 

para os vencedores de cada etapa ou rodada, que, na maior parte das vezes, era um 



36 
 

Língua Estrangeira e Currículo 

bombom. A pequena recompensa acirrava as competições e estimulava o aprendizado, 

porque para vencê-las o aluno deveria mostrar conhecimento dos pontos estudados nas 

aulas anteriores. Os jogos eram feitos em grupos ou individualmente. Alguns exemplos 

de jogos desenvolvidos em sala de aula são: o dominó do adjetivo contrário, que é um 

jogo no qual o competidor deve combinar um dos lados da peça do dominó com a outro 

que contenha um adjetivo contrário (brutto com bello/lontano com vicino); o jogo das 

profissões em que cada grupo deve dizer em italiano o nome da profissão à qual se referem 

as pistas dadas; o jogo da “tombola” (bingo) com os números anunciados em italiano; o 

jogo da memória que combinava uma peça escrita em italiano com a peça contendo a 

imagem correspondente; o jogo dos artigos durante o qual os grupos desafiados devem 

colocar os artigos corretos diante das palavras escritas no quadro.  

 

2.3.2 Gincanas 

 

 As gincanas eram feitas com grupos que deveriam cumprir tarefas com rapidez e 

competência. Eram distribuídos envelopes para os grupos que deviam cumprir as tarefas 

propostas num menor tempo e sem erros. Vencia as gincanas os grupos com o menor 

índice de erros e com o menor tempo de realização das tarefas. Entre as tarefas propostas 

os alunos tinham que produzir cartazes, fazer desenhos, procurar objetos, colocar as horas 

em relógios, sempre com as instruções das tarefas em italiano. Além disso, algumas vezes 

eram feitas “corridas” em que os participantes deviam resolver questões gramaticais para 

avançar casas até a linha de chegada. As gincanas eram sempre bem concorridas e tinham 

a participação de todos os alunos que se empenhavam para vencê-las e ganhar os prêmios 

oferecidos. Assim como os jogos, as gincanas serviam para os alunos reforçarem os 

conteúdos gramaticais e para fixar os vocabulários aprendidos. 

 

2.3.3 Dramatizações 

 

 Com os mesmos objetivos dos jogos e das gincanas, as dramatizações eram usadas 

para auxiliar no aprendizado dos vocabulários e dos conteúdos gramaticais. Além disso, 

serviam, também, para a socialização dos alunos, para estimular a linguagem oral e 

corporal, ajudando-os a perder a inibição que muitas vezes bloqueia o desempenho oral 
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do falante de uma língua estrangeira. As dramatizações geralmente eram feitas para os 

alunos trabalharem pequenas situações de língua em que podíamos reforçar o estudo das 

diferentes formas de tratamento (uso dos pronomes tu e Lei) e do uso das expressões de 

saudação. Os resultados das dramatizações eram satisfatórios e, em diversas ocasiões, 

elas foram prestigiadas pelos diretores e coordenadores pedagógicos.     

 

Considerações Finais 

 

 Apesar dos percalços vivenciados ao longo desses dez anos de atividades com o 

ensino da língua italiana numa escola da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro, 

posso afirmar que foi e tem sido uma experiência transformadora, tanto para mim como 

professor quanto para os alunos. Ter o italiano no quadro de línguas estrangeiras das 

escolas estaduais significa muito mais do que a inclusão de uma nova disciplina na grade 

escolar. Representa a oportunidade de os alunos terem contato com uma nova cultura e 

de abrirem novos horizontes nas suas vidas. Vimos, também, o quanto é importante a 

inclusão da língua italiana na grade curricular das escolas estaduais, quando ela oferece a 

oportunidade de estágio para que alunos das diversas universidades do nosso Estado 

possam adquirir experiência e desenvolver práticas pedagógicas essenciais para a sua 

formação docente.  

 Como foi mostrado, o estudo da língua italiana pode ser conduzido sem a 

exigência que outras disciplinas requerem para a formação dos alunos de Ensino Médio, 

uma vez que tem como objetivo principal o enriquecimento cultural dos alunos sem a 

necessidade de prepará-los para processos seletivos de ingresso no Ensino Superior. Desta 

forma, os conteúdos podem ser dados de maneira menos rigorosa, favorecendo a 

aplicação de práticas pedagógicas mais prazerosas em sala de aula, como as atividades 

lúdicas que podem reforçar o estudo dos vocabulários e dos conteúdos gramaticais. É por 

este motivo que os resultados obtidos nesses anos como professor de língua italiana no 

Ciep Nação Mangueirense têm sido estimulantes e satisfatórios no que se refere à 

formação cultural e social dos nossos alunos.  

 Enfim, espero que este relato sirva para sensibilizar e conscientizar aqueles que 

têm o dever de cuidar da Educação do nosso Estado no sentido não só de manter, mas 

também de aumentar o estudo da língua italiana na Rede Estadual de Ensino, abrindo 
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mais concursos e vagas para que os inúmeros formando em Letras desta área possam 

desenvolver as suas atividades docentes e tenham a oportunidade de vivenciar a 

experiência transformadora que é ser professor de língua italiana para jovens das escolas 

de Ensino Médio do nosso Estado.   
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O FRANCÊS ONTEM E HOJE: POLÍTICAS E ESPAÇOS DE CIRCULAÇÃO 

 

Felipe Barbosa Dezerto11 

(Núcleo de Estudos Franco-Brasileiros - Colégio Pedro II) 

 

Faire l’histoire d’une discipline scolaire, c’est s’attacher non seulement aux 

programmes et aux finalités de la discipline, non seulement aux pratiques 

éducatives et enseignantes qu’elle met en oeuvre, mais également aux effets 

réels et concrets qu’elle produit sur les élèves et sur la société qui les entoure. 

(Chervel, 2006, p. 7) 

 

Estas reflexões têm por objetivo tecer algumas considerações a respeito do espaço 

do francês como disciplina escolar brasileira, a partir da fundação da primeira escola 

nacional no Brasil, pelo Império, o Colégio Pedro II, promovendo um breve paralelo com 

as atuais políticas públicas de ensino de língua estrangeira.  

Trago aqui recortes da pesquisa realizada em meu processo de doutoramento12, 

que dá ênfase a três momentos desse processo de disciplinarização do francês e os 

documentos analisados em cada um desses três momentos. Além disso, para um breve 

paralelo com o momento atual, trago recortes da Base Nacional Curricular Comum para 

pensar o apagamento que esse documento materializa no interior das políticas públicas 

de ensino de língua estrangeira na educação brasileira. 

São, então, os recortes temporais e os documentos analisados neste artigo: 

a) do momento fundacional ou a nacionalização da educação brasileira, 

analisamos, do Colégio Pedro II, o Regulamento nº 8 de 1838 e o Programa 

Nacional de Ensino de 1850.  

 b) da passagem para a República, pós Reforma Benjamin Constant, 

analisamos os Programa Nacional de Ensino de 1892.  

                                                           
11 Possui graduação em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2005), mestrado 

em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2008) e doutorado em Letras pela 

Universidade Federal Fluminense (2013). Atualmente é docente de língua francesa, coordenador 

pedagógico de francês do campus Humaitá II do Colégio Pedro II e líder de pesquisa do Núcleo 

de Estudos Franco-Brasileiros do Colégio Pedro II.  

 
12 O trabalho completo está publicado pela Eduff, 2017, e se intitula Francês e Educação: 

institucionalização de uma língua estrangeira em discursividades. 
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c) da Era Vargas, pós Reforma Francisco Campos e Reforma Capanema, 

analisamos os Programas Nacionais de Ensino de 1942. 

d) do momento atual, analisamos a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC). 

Passemos, então, para nosso primeiro recorte temporal. 

O momento de fundação da educação nacional brasileira e a regulamentação de um 

colégio modelo  

 Em dezembro de 1837, Bernardo de Vasconcelos, então ministro do Império, 

decreta a criação do Colégio Pedro II com o objetivo de fundar uma instituição escolar 

modelo frente às demais escolas do Brasil. Esse ato político é de extrema relevância para 

a história da educação brasileira, pois representa um movimento de nacionalização de 

educação. Cria-se um colégio que deveria desempenhar a função de modelo a ser seguido 

pelas demais instituições escolares no Brasil.  

 No início do ano seguinte, em 1838, é publicado o Regulamento nº8, documento 

que tem por objetivo regulamentar o funcionamento administrativo e de ensino do 

Colégio Pedro II.  

 Nesse documento, em seu capítulo X, da divisão dos alunos, determina-se que: 

“Art. 49. O colégio é dividido, quanto ao estudo, em oito aulas, a 8ª, a 7ª, a 6ª, a 5ª, a 4ª, 

a 3ª, a 2ª e a 1ª”. O que o regulamento chama de “aula”, entende-se hoje como ano letivo 

ou série, como pudemos concluir pela forma de divisão dos campos disciplinares e 

conteúdos ao longo do ensino secundário, além das referências aos 8 anos da duração, no 

momento fundacional, do ensino secundário nas análises dos programas de ensino.  

  O capítulo XIX do regulamento, Do objeto de ensino, traz a quantidade semanal 

de lições que deveriam ser dadas em cada série (o que o regulamento chama de aula). 

Esse número de lições por campo disciplinar nos levou ao quadro a seguir. 
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Quadro 1 - Os campos disciplinares e as lições - regulamento nº 8 de 1838 

Aulas 8ª e 7ª – 24 lições por 

semana 

Aula 6ª – 24 lições por semana Aulas 5ª e 4ª – 25 lições por 

semana 

Gramatica Nacional – cinco 

lições 

Gramática Latina – cinco lições 

Aritmética – cinco lições 

Geografia – cinco lições 

Desenho – duas lições 

Música vocal – duas lições 

Latinidade – dez lições 

Língua Grega – três lições 

Língua Francesa – uma lição 

Aritmética – uma lição 

Geografia – uma lição 

História- duas lições 

Desenho – quatro lições 

Música – duas lições 

Latinidade – dez lições 

Língua Grega – cinco lições 

Língua Francesa – duas lições 

Língua Inglesa – duas lições 

História- duas lições 

História Natural – duas lições 

Geometria – duas lições 

Aula 3ª – 25 lições por semana Aula 2ª – 30 lições por semana Aula 1ª – 30 lições por semana 

Latinidade – dez lições 

Língua Grega – cinco lições 

Língua Inglesa– uma lição 

História- duas lições 

Ciências físicas - duas lições 

Álgebra – cinco lições 

Filosofia – dez lições 

Retórica e Poética – dez lições 

Ciências Físicas – duas lições 

História – duas lições 

Matemática – seis lições 

 

Filosofia – dez lições 

Retórica e Poética – dez lições 

História – duas lições 

Ciências Físicas – duas lições 

Astronomia – três lições 

Matemática – três lições   

   

 Lembramos que começamos o quadro com as séries 8ª e 7ª pelo fato de, nesse 

momento inicial, se ingressar no colégio na 8ª série e se sair na 1ª. O Capítulo IX, no 

parágrafo 1º aponta a idade para admissão no colégio, entre 8 e 12 anos. E em casos 

diferentes, com a permissão do governo. 

 No que diz respeito à língua francesa, vemos que esse campo disciplinar aparece 

no 6º, 5º e 4º anos da formação, ao lado de outras duas referências europeias da 

antiguidade: Língua Grega e Latinidades.  A denominação do campo disciplinar como 

língua francesa só aparece nesse primeiro documento aqui analisado, o Regulamento nº 

8. Nos programas de ensino, a partir de 1850 a denominação do campo disciplinar é 

francês, como consta até hoje nos programas do colégio. 

 Nessa direção, a língua francesa ao lado dos campos disciplinares ligados à cultura 

greco-latina e à língua e cultura anglo-saxã significa o lugar dessa língua estrangeira, 

nesse regulamento, marcando uma relação de sentidos com os demais campos 

disciplinares ligados à língua e à cultura, por mais que o grego (o ensinado na Escola, em 

oposição ao grego moderno) e o latim não sejam línguas em uso. Sabemos que as 

civilizações grega e latina funcionaram para o ocidente como modelo no que se refere a 

todo processo de formação cultural. Dessas culturas, o ocidente toma de empréstimo os 

pilares de sua estruturação sociocultural. Nessa medida, colocar a língua francesa nesse 

lugar institucional, o programa de ensino de uma escola pública brasileira, confere a essa 

língua sentidos que se ligam ao civilizatório, valorando a bagagem cultural dessa língua 



42 
 

Língua Estrangeira e Currículo 

e funcionando como porta de acesso ao que deve ser sabido e conhecido do legado 

europeu antigo para a formação nacional brasileira. 

As línguas estrangeiras no programa nacional de 1850 

Compondo no nosso recorte o que chamamos de momento fundacional, ou seja, 

momento em que são construídas as bases institucionais do Colégio Pedro II, em relação 

ao que se deveria estudar no ensino secundário, analisamos também o programa de ensino 

de 1850, por ser o primeiro Programa Nacional Ensino de que se ter registro e no qual 

comparece o elenco de conteúdos a serem estudados durante o ensino secundário no 

Colégio Pedro II. Diferentemente do Regulamento nº 8, de 1838, esse programa cita todos 

os conteúdos para cada uma das sete séries da sequência escolar, sendo o primeiro 

documento do colégio que aponta para esse detalhamento dos conteúdos. 

O modelo sequencial de ensino secundário que o Colégio Pedro II apresenta, neste 

momento histórico, é inspirado no modelo francês de ensino (Santos, 2009; Haidar, 

2008). A sequencialização do curso secundário no colégio é dividida em oito aulas 

(lembramos que é o que hoje chamamos de anos, para o ensino fundamental, ou séries, 

para o ensino médio), a 8ª, a 7ª, a 6ª, a 5ª, a 4ª, a 3ª, a 2ª e a 1ª, sequencializadas nessa 

ordem inversa, assim como consta no documento de fundação do colégio, o Regulamento 

nº 8, no capítulo X, da divisão dos alunos, artigo 49, conforme já citamos na 

anteriormente. 

O programa de 1850 apresenta, no total, cinco campos disciplinares de línguas 

estrangeiras (grego, latim, alemão, inglês e francês). É importante observar que o francês, 

assim como o latim, consta no programa em todas as suas séries, não desaparecendo em 

nenhum momento.  Quanto ao número de campos disciplinares, observamos uma 

diminuição com o avançar das séries. No 7º ano, estudam-se 14 e no 1º ano, 4, sendo 3 

deles línguas estrangeiras. A carga de línguas aponta para a direção humanística da 

formação secundária desse momento do século XIX, confirmando-se o que já podíamos 

entrever no Regulamento nº 8.  
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Quadro 2 – As línguas estrangeiras no programa de 1850 
 

7º ANO  6º ANO  5º ANO  4º ANO  3º ANO  2º ANO  1º ANO  

GREGO  X X X X 
   

LATIM  X X X X X X X 

ALEMÃO  X X X X X 
  

INGLÊS  X X X X X X 
 

FRANCÊS  X X X X X X X 

 

Em relação ao programa de 1850, elaboramos um recorte levando em conta, em 

todo o programa e em todos os campos disciplinares, não só de francês, qualquer 

conteúdo que tivesse relação direta com a língua francesa ou com a França, ligado à 

língua, à cultura ou à história da nação francesa. Esse recorte mais amplo, nesse momento, 

se justifica pela hipótese que tínhamos do pressuposto do conhecimento prévio da língua 

francesa quando se ingressava no colégio. Esse conhecimento deveria ser, então, usado 

não só em francês, mas também em outros campos disciplinares. 

 Dessa forma, chegamos ao quadro abaixo, no qual podemos visualizar todas as 

séries do ensino secundário, os campos disciplinares nos quais encontramos os conteúdos 

que estabelecem uma ligação com língua e/ou cultura francesa. 

Antes de passarmos ao próximo quadro, é importante lembrar que, após 

modificações por parte do Governo Imperial, os anos do ensino secundário do colégio 

passam de 8 para 7, como podemos observar a seguir. 

Quadro 3 - o Francês e os conteúdos de 1850 

SÉRIE DISCIPLINA CONTEÚDO 

7º ANO RETÓRICA 
Henriada de Voltaire. 

FRANCÊS BOSSUET, Orações Fúnebres. Paris 1845. Pag. 35 – 66 

(dividido em 40 aulas, com citação da página e da linha a ser 

estudada em cada aula).  

6º ANO HISTÓRIA MODERNA França, Luiz XI  

Reforma na França. Francisco II 

FRANCÊS RACINE, Athalia. Paris 1841. Pag. 403 – 463 (dividido em 40 

aulas com citação de página e de verso a ser estudado em cada 

aula). 

5º ANO HISTÓRIA MÉDIA França: Clovis. 

Carlos Magno 

França: Hugo Capeto 

GEOGRAFIA França em geral. 

Paris. 

Cidades principais da França. 
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FRANCÊS MONTESQUIEU. Selecta de Blair. Pag. 5 – 36 (dividido em 

40 aulas com citação de página e de linha a serem estudas por 

aula) 

4º ANO FRANCÊS MASSILLON, Petit Garême. Pag. 14 – 39 (dividido em 40 

aulas com citação de página e linha a serem estudadas em cada 

aula) 

3º ANO FRANCÊS FÉNELON, Morceaux choisis. Pag 1 – 80. (dividido em 40 

aulas com citação de página e linha a serem estudadas por 

aula) 

2º ANO FRANCÊS BUFFON, Morceaux choisis. Pag. 123 – 135. (dividido em 40 

aulas com citação de página e linha a serem estudadas por 

aula) 

1º ANO FRANCÊS FRANCÊS. GRAMÁTICA (flexão de substantivos e adjetivos, 

pronomes possessivos e verbos) 

 

Nesse programa, no caso do francês, cada aula é destinada a um ponto do 

programa, de forma que já se saiba o que se vai estudar em cada espaço de tempo, 

inclusive com citação da página, da linha ou do verso da obra clássica que se vai estudar. 

O efeito produzido para esses saberes em sequência é o de que existe um começo, um 

meio e um fim para os saberes a serem adquiridos nesse espaço de tempo segmentado e 

sequencializado, uma pedagogia que permanece até os dias atuais.    

Como já dissemos, nesse programa de ensino, temos a denominação do campo 

disciplinar como francês, diferentemente do Regulamento nº 8, que denominava o campo 

disciplinar como língua francesa. A partir desse programa, o nome da disciplina passa a 

ser sempre denominado por francês, até os dias atuais. Assim, temos, no primeiro 

documento analisado, língua francesa. E a partir do programa de 1850, a denominação 

passa a ser francês.   

Consideramos que a denominação marca já uma predicação, uma vez que 

qualquer denominação não prescinde de ideologia e não se enuncia de forma neutra. Essa 

relação que se estabelece entre a denominação e a coisa designada (neste caso o campo 

disciplinar de língua) cria uma relação entre nome e referente, de forma a particularizar 

essa ligação. Segundo Guimarães (2005, p.33), “se tem um nome único para um objeto 

único” e essa relação “nome único/objeto único pode levar a uma hipótese de unicidade 

do nome”, e nós acrescentaríamos, do objeto.  

  O ato de denominar não é de outra ordem senão o de construção simbólico-

discursiva do objeto referido (Orlandi, 1996, 2002). Também segundo Mariani (1998, 

p.118), “denominar não é apenas um aspecto de caráter de designação das línguas. 
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Denominar é significar, ou melhor, representa uma vertente do processo social geral de 

produção de sentidos”. Nesse horizonte, denominar é significar, é manifestação de um 

processo discursivo em dada conjuntura e em dada formação social, o que faz a língua 

trabalhar num processo de construção simbólica, que se dá no discursivo, daquilo a que 

ela se refere.  

  Assim, supondo o que afirmam Guimarães (2005), no campo da enunciação, e 

Orlandi (1996, 2002) e Mariani (1998), no campo do discurso, constrói-se para esse 

campo disciplinar assim denominado nesse programa um efeito imaginário que se liga a 

própria língua, de forma unificada, se identificando a uma língua homogênea, uma língua 

imaginária e a uma língua nacional, sob a forma de retomada de um já-lá interdiscursivo 

que sustenta esse efeito, como se o nome da língua traduzisse a unidade da coisa nela 

representada, transferindo uma unidade também para o campo disciplinar que funciona 

em equivalência à língua.  Os sentidos que sustentam a significação desse campo 

disciplinar pela sua designação como francês, por essa transferência do campo disciplinar 

para a língua nacional francesa, apontam para um ideal de nacionalidade e de unidade, 

produzidos pelo surgimento dos Estados Nacionais, apagando as heterogeneidades e as 

contradições constitutivas da própria noção de língua, seja ela de qualquer nação.  

Cabe-nos também observar que os saberes que se atrelam a um imaginário de 

francês ultrapassam o que, nos programas, está circunscrito sob o nome do campo 

disciplinar francês, isto é, a entrada da língua da França sob a forma disciplinar no 

programa não vem só. Ela traz consigo outros saberes sobre esse país que se alocam sob 

o nome de campos disciplinares variados e comparecem também em retórica, história e 

geografia.  

No que diz respeito ao francês, é válido observar que essa língua comparece em 

todas as séries do programa de 1850, o que confere a ela um status específico na formação 

secundária pretendida, ou seja, tem a ver com ações de Estado, políticas que incidem 

sobre o que se ensinar sobre essa língua. Ela está sendo colocada como um saber 

necessário para formação secundária da nação brasileira, a partir do qual estão em jogo a 

historicidade e a memória dessa língua. 

Na poesia, no teatro, no pensamento político-eclesiástico, no pensamento 

iluminista-enciclopédico, no pensamento científico, no conhecimento histórico-
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geográfico da nação, os saberes que estão presentes nos programas recortam uma certa 

região de sentidos da memória da produção intelectual francesa, criando no interior do 

programa de francês um espaço de circulação para certos sentidos de filosofia, literatura, 

política, história, ciências e geografia francesas. Estudar o francês a partir desse recorte 

de obras francesas significa ter acesso a uma direção da produção intelectual e religiosa 

francesa, que aponta para uma moralidade via política e via Igreja, além de criar uma 

história da França pautada em grandes nomes e grandes feitos dos reinos franceses. 

A formação, nesse momento, passa pelo acesso a essa região do pensamento 

político-científico-filosófico-religioso da França, como centro de irradiação de cultura 

letrada e de uma intelectualidade almejada, e estudar francês passa pelo acesso a esse 

legado cultural e intelectual. Esse acesso, retomando o projeto civilizatório do Império 

brasileiro em momentos de consolidação da nação, formaria as elites, colocando esses 

saberes, então, como formativos e como civilizatórios.  

Passemos ao próximo recorte de tempo. 

As línguas estrangeiras no programa nacional de 1892 

O Programa Nacional de Ensino de 1892 marca o início dos programas do período 

da República brasileira. Organizado pela reforma de 1890, assinada no governo do 

Marechal Deodoro da Silva, pelo então ministro e secretário da Instrução Pública, 

Benjamin Constant, esse documento consta como o primeiro programa após a 

proclamação da República, em 1889.  

Para acompanharmos como continuavam representando os Programas Nacionais 

de Ensino elaborados pelo Colégio Pedro II neste período é válido mencionar que, 

segundo o artigo 38 da reforma Benjamin Constant, “a aprovação no exame de madureza 

do Gimnásio Nacional [assim como ficou chamado o Colégio Pedro II nesse momento] 

dará direito à matricula em qualquer dos cursos superiores de caráter federal na 

República.” E no mesmo artigo, quando os Estados da República organizassem um 

estabelecimento de ensino secundário conforme o plano do Gimnásio Nacional, seus 

exames de madureza dariam o mesmo acesso ao ensino superior 13 

                                                           
13 Reforma Benjamin Constant, consultada em www.histedbr.fae.unicamp.br, em 30 de novembro 

de 2012. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/
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 É preciso observar que na Reforma Couto Ferraz14, de 1854, já se menciona o 

ingresso no colégio no primeiro ano, o que indica que a sequencialização dos anos do 

ensino ginasial no colégio havia deixado de ser na ordem decrescente, e passa a ser na 

ordem crescente. Dessa forma, pelo programa de 1892, o aluno entrava no colégio no 1º 

ano e terminava no 7º ano, completando o ciclo de 7 anos de escolarização secundária. 

O programa de 1892 dispõe as disciplinas a serem estudadas por ano, do 1º ao 7º, 

listando todos os conteúdos para cada ano e citando os livros didáticos que deveriam ser 

seguidos ao final de cada quadro de conteúdos de cada campo disciplinar. Com a reforma 

Couto Ferraz de 1854, os programas passaram a fazer constar os livros didáticos a serem 

adotados no colégio. 

No que diz respeito aos campos disciplinares de línguas estrangeiras, o francês 

divide espaço com o latim, o grego, o alemão e o inglês, sendo esses campos estudados 

conforme a seguinte disposição serial: 

Quadro 4 – As línguas estrangeiras em 1892 
 

1º ANO  2º ANO  3º ANO  4º ANO  5º ANO  6º ANO  7º ANO  

FRANCÊS  X X X 
    

LATIM  X X X X X 
  

INGLÊS  
   

X X 
  

ALEMÃO  
     

X X 

GREGO  
     

X X 

 

A reforma de 1890, de Benjamin Constant, prevê que o aluno possa escolher entre 

o inglês e o alemão. Contudo, no programa de 1892 do Colégio Pedro II, as duas línguas 

são oferecidas em séries diferentes, compondo ambas a grade do ensino ginasial.  Assim, 

a formação secundária do colégio, no que se refere às línguas estrangeiras, era composta 

de 5 anos de latim, 3 anos de francês, 1 ano de grego, 2 anos de inglês e 2 anos de alemão.  

Nesse programa de 1892, o lugar de prestígio do latim ainda se mantém. Não mais 

como latinidades, como no programa de 1850, mas sob a forma de língua, o latim está 

presente na maior parte do ensino secundário, ficando ausente apenas nos 6º e 7º anos. 

De qualquer forma, o programa de 1892, coincidentemente com o momento fundacional, 

                                                           
14 Reforma Couto Ferraz, consultada em www.histedbr.fae.unicamp.br, em 11 de julho de 2013. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/
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tem por objetivo, segundo o próprio texto da reforma Benjamin Constant, dar uma 

formação de maneira que, ao fim do ginásio, o aluno tivesse a “Cultura intelectual 

necessária”. 

Nos três anos de francês que compõem a formação secundária no colégio, temos 

os seguintes conteúdos e livros didáticos dispostos do 1º ao 3º ano, conforme o quadro 

abaixo: 

Quadro 5 - Conteúdos e livros didáticos de 1892 

ANO CONTEÚDOS E LIVROS  

1ºANO CONTEÚDOS 

• Grammatica elementar; tradução de auctores fáceis; versão de trechos simples de prosa; exercícios de 

conversação. 

• Estudo theorico e pratico da phonologia franceza; leitura reiterada de trechos determinados, dando o 

professor o modelo da pronuncia.  

• Conjugação, na pedra, dos tempos simples dos auxiliares avoir e être, dos verbos regulares aimer, finir, 

recevoir e confondre. 

• Conjugação dos tempos compostos e de differentes verbos regulares. 

• Estudo elementar dos pronomes, artigo, substantivo, adjectivo e suas variações; sua syntaxe essencial. 

• Orthographia dos verbos terminados em cer, ger, eler, e eter e outros. 

• Verbos pronominaes e impessoais. 

• Idem regulares mais comumente empregados. 

• Noção dos adverbios, preposições essenciaes, principaes conjuncções; sua syntaxe em regras claras e 

resumidas.   

• Verbos conjugados negativa e interrogativamente. 

• Leitura e traducção de exercícios de grammatica; leitura, traducção e analyse logica de trechos selectos 

de prosadores faceis: Themas variados e gradualmente mais difíceis. 

LIVROS DIDÁTICOS:  

• Halbout: Grammatica franceza, 6ª edição. 

• Moreira de Sá: Selecta franceza 

• Diccionarios: Francez-portuguez e vice-versa. 

2ºANO CONTEÚDOS: 

• Revisão da grammatica elementar. Leitura e traducção de auctores gradualmente mais difíceis. 

• Exercicios de versão e conversação. 

LIVROS DIDÁTICOS: 

• Halbout, Grammatica franceza, 6ª edição. 

• Moreira de Sá, Selecta franceza. 

• Racine e Corneille – Theatro. 

• F. Barreto e V. de Souza, Selecção litteraria. 

3ºANO CONTEÚDOS 

• Grammatica complementar, traducção de auctores mais difíceis: exercícios de versão e conversação. 

Estudo completo. 

• Recapitulação da grammatica estudada, insistindo-se mais em pormenores. 

• Regras sobre a formação dos tempos; verbos irregulares. 



49 
 

Língua Estrangeira e Currículo 

• Lições resumidas de syntaxe, sendo os exemplos escriptos na pedra a fim de habituar os alumnos com 

a orthographia da língua, tornando também as regras de mais fácil intuição. Com preferencia a syntaxe 

de pronomes e do verbo. Idiotismos mais comuns. 

• Noticia succinta sobre a origem, formação e desenvolvimento da língua franceza. 

PARTE PRATICA 

• Leitura e traducção de trechos, escriptos na pedra, dictados pelo professor. 

• Traducção e versão escriptas de auctores cada vez mais difficeis, prosadores e poetas. 

• Composições sobre assumptos indicados pelo professor. 

• Exercicios de conversação. 

• As recordações serão por escripto. 

LIVROS DIDÁTICOS: 

• Moreira de Sá, Selecta Franceza. 

• Charles André, Petit Cours de Littérature Française. 

• Racine, Britannicus, Bérénice e Athalie. 

• Fausto Barreto, Selecção literaria. 
   

Nesse momento, os conteúdos que constam no programa se voltam 

majoritariamente para os estudos gramaticais da língua francesa. Nele consta a 

Grammatica Franceza, de Halbout como referência de livro didático, ou “compêndio”, 

como eram chamados.  

O método-tradução gramática ainda era o que balizava o ensino de língua nesse 

momento. Não escapando dessa perspectiva, a gramática citada pelo programa, de 

Halbout (1937), “correta e melhorada”, assim como consta em sua contracapa, propõe um 

ensino da língua francesa pela comparação com a língua nacional, com boa língua 

nacional, fazendo com que a língua estrangeira fosse aprendida a partir das regras 

conhecidas da língua nacional. A ideia de gramática se liga, então, aos sentidos de pureza 

e de boa forma da língua, tanto da francesa quanto da portuguesa. 

Mais uma vez as obras literárias que constam nesse programa de ensino de 

francês, assim como nos programas dos outros campos disciplinares, têm a função de 

promover o contato com os autores clássicos, mas também de fornecer subsídios para que 

o ensino de língua pudesse ser baseado no método tradução-gramática. A concepção de 

que os escritores clássicos são os detentores da língua pura e correta faz ainda da literatura 

uma fonte de textos a serem estudados para fins gramaticais e de tradução.  

Avancemos para o próximo recorte temporal dessa pesquisa. 

O programa de ensino de 1942 
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O programa de ensino de 1942, portaria ministerial nº 170, de 11 de julho de 1942, 

com suas emendas via portaria ministerial nº 87, de 23 de janeiro de 1943, é o programa 

que analisaremos da Era Vargas, pela sua relevância na educação brasileira, oriundo da 

importante Reforma Capanema.  

Este programa é recortado por campo disciplinar, ou seja, para cada campo 

disciplinar, subscrevem-se as séries e os conteúdos a serem ensinados. Primeiramente se 

apresentam os campos disciplinas, as séries e os conteúdos do ensino ginasial, depois os 

campos disciplinares comuns ao ensino colegial clássico e científico, e, por fim, o que, 

de cada disciplina, é específico do clássico e do científico. Dessa maneira, as disciplinas 

estão divididas da seguinte forma, no ensino ginasial, no colegial clássico e no colegial 

científico: 

Quadro 6 - Ensino Ginasial em 1942 

1ª SÉRIE português Francês *** 
geografia 

geral 
*** 

história 

geral 
*** matemática *** 

2ª SÉRIE português Francês inglês 
geografia 

geral 
*** 

história 

geral 
*** matemática *** 

3ª SÉRIE português Francês inglês 
geografia 

geral 

geografia 

do Brasil 
*** 

história 

do 

Brasil 

matemática 
ciências 

naturais 

4ª SÉRIE português Francês inglês 
geografia 

geral 

geografia 

do Brasil 
*** 

história 

do 

Brasil 

matemática 
ciências 

naturais 

Quadro 7 - Ensino Colegial Clássico de 1942 

1ª SÉRIE português inglês francês grego *** matemática *** 

2ª SÉRIE português inglês francês grego física matemática química 

3ª SÉRIE português *** *** grego física matemática química 

 

Quadro 8 - Ensino Colegial Científico de 1942 

1ª SÉRIE português inglês francês física matemática química 

2ª SÉRIE português inglês francês física matemática química 

3ª SÉRIE português *** *** física matemática química 
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O espanhol consta na Lei Orgânica do Ensino Secundário para o clássico e 

científico, em duas séries. Porém, no programa de 1942, há apenas a indicação do 

espanhol para uma série do clássico e científico, sem que esteja especificada a série em 

que deveria ser ensinado. 

Em 1942, o latim ainda não aparece no programa, só sendo incluído anos depois. 

Mas porque o latim poderia esperar para integrar os programas nacionais de ensino de 

1942? Estaria marcado nesse ponto o início do desprestígio do latim em relação às línguas 

em uso? Seria essa ausência consequência do início de uma ressignificação das 

humanidades no ensino secundário nacional?  

Lembramos que a Reforma Capanema só termina em 1946 e só trabalharemos até 

as portarias ministeriais de 1943, visto que as outras não trazem mudanças em relação ao 

francês. Em relação às línguas estrangeiras, temos, nos sete anos totais do ensino 

secundário: Francês – seis anos do ensino secundário; Inglês – cinco anos do ensino 

secundário; Grego – três anos, somente para o ensino colegial clássico; Espanhol – um 

ano somente para o ensino colegial clássico e científico. 

Nessa composição das línguas estrangeiras do programa de 1942, o francês se 

sobrepõe, em tempo de escolarização, número de séries em que é estudado, em relação às 

demais línguas, sendo acompanhado pelo inglês, com igual transversalidade, porém, com 

um ano a menos que o francês.  

Uma disputa entre o ensino dessas duas línguas na escola secundária brasileira já 

se deixa entrever. Disputa essa que pode ser o início da consolidação do inglês como 

referência de língua estrangeira internacional, o que se acentua com o fim da Segunda 

Guerra Mundial e a projeção norte-americana no cenário mundial.   

No ensino ginasial, cujo objetivo, segundo a Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

era “dar aos adolescentes os elementos fundamentais do ensino secundário”, o francês 

está presente em todas as séries, atrelando esse campo disciplinar à possibilidade de 

transmissão do que funciona como fundamental à formação ginasial dos adolescentes.  

No colegial clássico e científico, a presença do francês, em duas séries, tendo 

como parâmetro essa mesma lei, faz funcionar para esse campo disciplinar a possibilidade 

de se “consolidar a educação ministrada no curso ginasial e bem assim desenvolvê-la e 



52 
 

Língua Estrangeira e Currículo 

aprofundá-la”. No curso clássico, a presença do francês concorre para “a formação 

intelectual, além de um maior conhecimento de filosofia, um acentuado estudo das letras 

antigas”. Vale ressaltar que a filosofia só aparece nesse programa com a portaria 

ministerial nº 19, de 12 de janeiro de 1946, e o latim, com a portaria ministerial nº 26, de 

15 de janeiro de 1946. 

Dessa forma, a presença do francês nos decretos da Reforma Capanema, tomados 

até 1943, faz funcionarem para a língua francesa, representada por este campo disciplinar, 

sentidos que o ligam ao que é fundamental para a formação do cidadão brasileiro, ao que 

pode contribuir para a formação intelectual e filosófica e aos saberes que remetem ao 

legado das letras antigas. 

 O francês e os conteúdos no programa de 1942. 

Nessas análises de 1942, reproduzimos o programa de francês em sua totalidade 

em dois quadros: o primeiro quadro é relativo ao programa de francês do ensino 

secundário ginasial e o segundo quadro é relativo ao ensino secundário colegial clássico 

e científico, que compartilhavam o mesmo programa de francês. Mantivemos a 

organização do programa: disciplina, série, conteúdos, apresentados nessa ordem. Assim, 

temos para o ensino ginasial: 
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Quadro 9 - Programa de Francês do Ensino Ginasial em 1942 

 

1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 4ª SÉRIE 

I – Exercícios – A conversação, a 

leitura e os demais exercícios, orais 

e escritos, versarão sôbre os 
seguintes assuntos: a escola; as 

cores, formas, dimensões e posições; 

os números; as moedas, pesos e 
medidas; o tempo; as estações; as 

idades; o corpo humano; os sentidos; 

o vestuário; os alimentos e refeições; 
a casa; a família; os desportos e 

divertimentos; as festas e 
solenidades; os animais e plantas. 

II – Gramática – Com apoio nessa 

leitura, se tratará, à medida que os 
casos ocorrem, da seguinte matéria, 

constitutiva de uma só unidade: 1. 

Alfabeto. 2. Acentuação. 3. Formas 
negativas e interrogativas. 4. Formas 

comuns de feminino e de plural dos 

substantivos e dos adjetivos. 5. 
Formas dos artigos, adjetivos e 

pronomes; advérbios; preposições e 

conjunções mais usuais. 6. 
Comparativos e superlativos. 7 as 

formas mais empregadas dos verbos 

auxiliares avoir e être, bem como 
dos verbos regulares e irregulares da 
maior frequência.  

I – Exercícios – a conversação, a 

leitura e os demais exercícios, 

orais ou escritos, versarão sôbre os 
seguintes assuntos: os meios de 

transporte e de comunicação; a 

vida escolar; a vida doméstica; a 
vida social; a vida cívica; a cidade 

e a vida urbana; o campo e a vida 

campestre; a agricultura; a 
indústria; o comércio; as 
profissões; as viagens.  

II - Gramática - Com apoio nessa 

leitura, se tratará, à medida que os 

casos ocorrem, da seguinte 
matéria, constitutiva de uma só 

unidade: 1. Regras gerais da 

formação do feminino e do plural 
dos substantivos e dos adjetivos. 

2. Formas dos artigos, adjetivos e 

pronomes; advérbios, preposições, 
conjunções e interjeições. 3. 

Conjugação dos verbos regulares e 

irregulares mais frequentes. 4. 
Formação das palavras: 

composição, derivação. 5. 

Prefixos, sufixos. 6. Antônimos e 
sinônimos.   

I – Leitura – far-se-á em 

trechos, em prose e verso, que 

tenham por assunto principal a 
paisagem e a vida na França e 

nos demais países de língua 
francesa.  

II – Gramática – com apoio 

na leitura. Se tratará, 
sistematicamente, do seguinte: 

Unidade I – 1. Substantivos, 

artigos, numerais. 2. Gêneros 

e número. Ideia de 

concordância nominal. 
Exercícios sôbre os casos de 

concordância nominal mais 

frequentes. 3. Pronomes. 
Exercícios para o bom 

emprêgo dos pronomes, 

sobretudo dos relativos ou 
conjuntivos. 

Unidade II – 1. Verbos; 
pessoas, número, tempos e 

modos. 2. Verbos transitivos e 

intransitivos. 3. Vozes. 4. 
Verbos pronominais. 5. 

Verbos impessoais. 6. Verbos 

auxiliares. 7. Exercícios sôbre 
a matéria dada. 

III – outros exercícios – além 

da leitura e dos exercícios 

próprios de cada unidade de 
gramática, haverá: 

1. Exposições orais, 

reprodução livre dos trechos 

lidos na aula. 

2. Estudo do 

vocabulário, acompanhado de 

exercícios.   

3. Exercícios de 

redação. 

4. Exercícios de 

ortografia.  

I – Leitura – far-se-á em trechos, em 

prose e verso, que tenham por assunto 

principal a civilização francesa, e bem 
assim a sua irradicação e influência. 

II – Gramática – com apoio na leitura. 
Se tratará, sistematicamente, do 
seguinte: 

Unidade I – 1. Particípios presente e 

passado. 2. Regras gerais de 

concordância do particípio passado. 

Exercícios. 3. Exercícios para o bom 

emprego do infinitivo sem preposição e 
do infinitivo com as preposições de e a.  

Unidade II – 1. Advérbios. 2. 

Preposição. 3. Conjunção. 4. Interjeição. 
5. Exercícios sôbre a matéria dada. 

Unidade III – 1. Oração. 2. Sujeito, 
predicado, predicado verbal, predicado 

nominal. Complementos. 3. Oração 

coordenada e oração subordinada. 4. 
Exercícios de análise léxica e sintática. 

III – outros exercícios – além da leitura 
e dos exercícios próprios de cada 
unidade de gramática, haverá:  

1. Exposições orais, reprodução 

livre dos trechos lidos na aula. 

2. Estudo do vocabulário, 

acompanhado de exercícios.   

3. Exercícios de redação e de 

composição. 

4. Exercícios de ortografia. 

5. Exercícios de tradução e de 

versão. 

 

Nesse programa de francês para o ensino ginasial, primeiramente, três coisas nos 

chamam a atenção: o lugar da conversação e a presença do que o programa chama de 

“demais exercícios orais”, na 1ª e 2ª séries; a presença de temas ou assuntos guiando os 

exercícios orais e escritos e o lugar da gramática subjugada ao texto e ao tema, na forma 

de leitura.   
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A conversação aparece no programa como primeiro item, em “exercícios”, 

seguida de “demais exercícios orais...”. Já se pode perceber, abrindo-se este programa 

com exercícios de conversação, a forma como a oralidade se marca no ensino da língua 

francesa nesse momento.  

Também a gramática da língua se marca de uma forma diferente. Ao longo das 

séries, os saberes gramaticais se distribuem da seguinte forma: 1ª série - fonologia e 

morfologia, 2ª série – morfologia, 3ª série – morfologia e 4ª série – sintaxe. Há, a partir 

dessa disposição gramatical da língua, uma maneira de torná-la visível que não é mais 

pela tradução.  

Os assuntos são os que guiam todas as outras práticas de ensino da língua. Os 

exercícios de conversação e leitura giram em torno dos temas sugeridos pelo programa e 

a gramática também fica dependente deles, na medida em que deve ser vista à proporção 

que as regras aparecem nesses textos temáticos. Podemos afirmar mesmo que todo esse 

programa de francês fica dependente dos assuntos propostos por ele. Estamos diante de 

uma abordagem da língua francesa por temáticas.  

Como dissemos, a gramática, por sua vez, também aparece subsequente ao tema. 

Os movimentos de descrição da construção da língua se dão a partir das leituras que são 

temáticas: “com apoio nessa leitura, se tratará, à medida que os casos ocorrem”. E a 

progressão do que se deve ensinar de gramática também fica presa ao texto, na medida 

em que deve ocorrer seguindo o aparecimento dos casos.  

Tais observações - a relevância da conversação e exercícios orais, o trabalho 

pedagógico baseado nas temáticas e a dependência da gramática ao texto e à temática - 

nos levam a perceber a forte presença do método ou metodologia direta (Puren, 1988) 

neste programa de ensino de francês. A isso, acrescenta-se o fato de que Francisco 

Campos, na reforma de 1931 já havia determinado que o ensino de línguas estrangeiras 

no Brasil deveria seguir o método direto.  

O princípio direto, que designava um conjunto de novas metodologias, se opunha 

sistematicamente à metodologia tradicional, ou método tradução/gramática, que 

predominou em nossas análises dos programas do século XIX. De acordo com o princípio 

direto, deve-se evitar passar pela língua materna, por isso chamado direto, pela ortografia 
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e por regras de gramática desnecessárias (Puren, 1988, p. 95). Por isso, talvez, o lugar 

minoritário da ortografia nesse programa de ensino, figurando somente no ponto 4 de 

“outros exercícios” na 3ª e 4ª séries. Em suma, os sentidos de língua a ser ensinada que 

estão postos aí são os de uma língua com dimensão oral, uma língua que comunica, 

significando diferentemente dos sentidos de língua francesa no século XIX. Se, antes, 

tínhamos uma língua que formava conhecedores dos clássicos, agora, aprender francês 

passa pela prática oralizada dessa língua. 

Depois desse passeio pela história do francês na educação brasileira, avancemos 

até os dias atuais para refletir um pouco sobre o lugar dessa língua no cenário das políticas 

de ensino de línguas hoje.15 

 

A BNCC: efeitos de políticas de línguas 

Para efeitos de análise, tomamos o texto da Base Nacional Curricular Comum 

aprovado em 04 de dezembro de 2018, por se tratar da última versão aprovada, mesmo 

que incompleta, em momentos de realização deste trabalho. 

Segundo o próprio Ministério da Educação, a BNCC tem por objetivo “normatizar e 

definir o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica”. 16 

Nesse documento, a língua inglesa é a única língua estrangeira que consta como o que 

o documento chama de componente para o Ensino Fundamental, integrando a área de 

Linguagens. Em relação ao Ensino Médio, o documento não menciona a língua 

estrangeira como disciplina obrigatória, reservando-lhe o espaço dos “itinerários 

formativos”. 

O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum 

Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por 

meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância 

                                                           
15 As mudanças em relação ao status do francês na educação brasileira são muitas na segunda 

metade do século XX. Para recompor parte dessa história, recomendo leitura de DEZERTO, 

Felipe. O Français Langue Etrangère e a redistribuição internacional do ensino de francês: 

o caso do Brasil. Revista Matraga, vol. 23, nº 38, Rio de Janeiro, 2016. Disponível em 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/matraga/article/view/21206.  

 
16 Consultado em http://basenacionalcomum.mec.gov.br/, em 13 de março de 2019. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/matraga/article/view/21206
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I – 

linguagens e suas tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências 

da natureza e suas tecnologias; IV – ciências humanas e sociais aplicadas; V – 

formação técnica e profissional. (BNCC,                                                                                                                                                

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/bncc-ensino-medio, negrito nosso) 

E mais à frente, colocando o Ensino Médio como a etapa de consolidação e 

aprimoramento das habilidades e competências iniciadas no Ensino Fundamental, o texto 

da Base afirma:  

A Base Nacional Comum Curricular da área de Linguagens e suas Tecnologias 

busca consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC de Ensino 

Fundamental nos componentes Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e 

Língua Inglesa. Para tanto, define competências específicas e habilidades a 

ser exercitadas e constituídas no Ensino Médio, que integram conhecimentos 

desses diferentes componentes curriculares. (BNCC,                                                                                                                                               

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/bncc-ensino-medio, negrito nosso) 

Primeiramente, observamos mais uma vez que o termo língua estrangeira não aparece 

no texto como componente do Ensino Médio, dando lugar ao termo língua inglesa. Se 

não é componente, resta à língua inglesa o lugar de itinerário formativo. Diante disso, 

muitas perguntas nos surgem. Qual o status de uma língua estrangeira em um espaço 

curricular como os itinerários formativos. Quais competências e habilidades integrariam 

esse currículo? Além disso, qual é o lugar da língua estrangeira na formação do cidadão 

brasileiro hoje quando se postula apenas a língua inglesa como língua estrangeira a ser 

estudada? 

Para nós, um paradoxo se constitui diante do apagamento das demais línguas 

estrangeiras em detrimento da eleição da língua inglesa. O próprio texto da BNCC afirma: 

As aprendizagens em inglês permitirão aos estudantes usar essa língua para 

aprofundar a compreensão sobre o mundo em que vivem, explorar novas 

perspectivas de pesquisa e obtenção de informações, expor ideias e valores, 

argumentar, lidar com conflitos de opinião e com a crítica, entre outras ações 

relacionadas ao seu desenvolvimento cognitivo, linguístico, cultural e social. 

Desse modo, eles ampliam sua capacidade discursiva e de reflexão em 

diferentes áreas do conhecimento. (BNCC,                                                                                                                                               

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/bncc-ensino-medio, negrito nosso) 

Observemos que o desenvolvimento cognitivo, linguístico e principalmente cultural 

e social, num contexto de apagamento das línguas estrangeiras, estão no avesso dessa 

proposta unilateral para a língua estrangeira apresentada pela BNCC. Em momentos em 

que as políticas linguísticas europeias, por exemplo, se abrem para o plurilinguismos, a 

Base retira dos currículos brasileiros a possibilidade de a formação do cidadão brasileiro 

atual passar por um real desenvolvimento linguístico, cultural e social, pautado em reais 
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políticas plurilinguísticas, no qual o encontro com as alteridades, o enriquecimento 

cultural baseado em diversas culturas e o desenvolvimento linguístico-cognitivo 

poderiam ser efetivamente trabalhados pelos currículos.  Assim, identificamos nesse 

ponto o paradoxo do multiletramento criado pelo apagamento das línguas estrangeiras, 

em detrimento de apenas a língua inglesa.  

Também precisamos refletir sobre os reais efeitos da aprovação de um currículo 

mínimo de língua estrangeira para a educação brasileira. Precisamos pensar em como 

reverberam os discursos oficiais diante da heterogeneidade do que se compreende como 

“a escola brasileira”. Na prática, temos visto que o cumprimento do currículo mínimo é a 

tendência a grande maioria das escolas brasileiras. A realidade da educação básica 

nacional não nos permite pensar que outras línguas além do inglês serão oferecidas aos 

estudantes nacionais, pelo menos não nas escolas públicas, que tendem a atender ao 

currículo obrigatório. Estaríamos, então, diante de um momento de elitização do ensino 

de línguas estrangeiras na escola básica, restando apenas às escolas de mais recursos a 

oferta de variadas línguas estrangeiras? 

Além disso, que imagens da língua inglesa se constroem no texto da Base? Que língua 

internacional é essa, homogeneamente compreendida, que é suficiente para essa formação 

pretendida? Cria-se um consenso imaginário em torno de um inglês internacional, 

construindo-se também uma alteridade fictícia, como se pudéssemos pensar o espaço de 

circulação dessa língua como um espaço linear sem contradições e distante da 

multiplicidade que efetivamente o compõe.  

Resta-nos ainda pensar nos impactos que a saída das demais línguas estrangeiras dos 

currículos da escola básica representa para os cursos de licenciatura, oferecidos em todo 

o Brasil. Sem a perspectiva de atuar na escola, para onde vão os profissionais de língua 

estrangeira formados daqui por diante? Esses cursos de licenciatura continuarão a atrair 

novos alunos? De que forma a Base redesenha a carreira docente de língua estrangeira? 

As incertezas que o texto da BNCC nos traz são inúmeras, assim como também são 

muitas as consequências negativas que o apagamento das línguas estrangeiras nesse 

documento já deixa entrever no cenário escolar brasileiro.  
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Se os séculos XIX e XX priorizam um ensino humanístico, no qual as línguas 

estrangeiras disputam espaço num contexto de coexistência, a BNCC apaga a 

possibilidade do plurilinguismo na escola brasileira, enquanto política pública de ensino 

de língua, materializando um imaginário sobre língua estrangeira que reduz as 

possibilidades de formação do cidadão atual efetivamente abertas para o mundo e para a 

diversidade.  

O francês, silenciado nesse documento, não pode ser a língua da ciência, não pode ser 

a língua da comunicação, não pode ser a língua do acesso ao pluricultural, não pode ser a 

língua do desenvolvimento cognitivo, não há espaço. Só nos resta resistir. 
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ABORDAGEM DO IMPERFEITO DO SUBJUNTIVO DO ESPANHOL NOS 

LIVROS DIDÁTICOS: UMA ANÁLISE SOCIOLINGUÍSTICA 

 

 

David Batista de Jesus Travassos  

(UFRJ/ Bolsista CNPq) 

Introdução 

No ensino de línguas é comum encontrarmos determinados temas sendo 

abordados de formas descontextualizadas, sobretudo aqueles referentes a conceitos mais 

gramaticais. Embora a formação do professorado parta também por uma construção de 

conhecimentos sociolinguísticos, colocá-los em prática dentro da sala de aula é um grande 

desafio, principalmente quando se trata de ensino tradicional, no qual o mais importante 

é o que está na gramática. Nesse cenário, o ensino limita-se a estruturas e usos normativos, 

ignorando explorar a “língua real”. Desse modo, em relação ao ensino de língua 

estrangeira, isso pode se repetir, especialmente com a relação de proximidade entre o 

português e o espanhol.  

Neste trabalho, buscamos refletir sobre a diversidade linguística da língua 

espanhola, mais precisamente no que concerne ao pretérito imperfeito do subjuntivo, e 

suas implicações para o ensino e a forma como é abordado nos livros didáticos. Para isso, 

partimos dos pressupostos da sociolinguística variacionista de Labov (1972, 1978 e 2003) 

e dos documentos oficiais que orientam o ensino de língua estrangeira, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1999). 

Diversidade linguística 

A sociolinguística é umas das correntes da ciência da linguagem que, 

diferentemente das anteriores, busca entender e descrever a língua a partir da confluência 

entre as esferas social e linguística. A interseção entres esses dois níveis é o ponto central 

do interesse do pesquisador. A sociolinguística, de acordo com o dicionário de 

sociolinguística (TRUDGOLL e CAMPOY, 2007, p. 289) é: 

Término empleado para referirse a todas aquellas áreas que se ocupan del 

lenguaje como fenómeno social y cultural, estudiando las relaciones entre la 

lengua y la sociedad. La investigación sociolingüística, por tanto, tiene como 

objetivo lograr un mayor progreso en el conocimiento de la naturaleza y 

funcionamiento del lenguaje humano, en tanto que facultad, mediante el 
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estudio de la lengua en su contexto social, así como de la relación e interacción 

entre lenguaje y sociedad. 

Dentro desse modelo, a língua falada é inerentemente heterogênea; por 

consequência, a língua escrita reflete aspectos dessa heterogeneidade. No entanto, não 

significa que a língua é desordenada; longe disso, é um sistema organizado e estruturado, 

“a língua tem sua própria ordem interna” (PAGOTTO, 2006, p. 56). Afirmando a 

heterogeneidade da língua, afirma-se também sua variação, aspecto de total interesse 

dentro dessa abordagem. A língua, sendo um sistema heterogêneo e organizado, apresenta 

variação, a troca de qualquer elemento por outro de igual classe e função e/ou a 

reorganização implica a variação linguística. A variação linguística pode ser entendida, 

de modo simplório, como a possibilidade de alternância entre elementos com o mesmo 

valor referencial e funcional. Segundo Pagotto (2006, p. 52), “Toda língua é heterogênea, 

o que significa que toda língua comporta no seu interior formas em variação. [...] A grosso 

modo, formas em variação são maneiras de dizer ‘a mesma coisa’”. A variação linguística 

é o processo pelo qual o usuário da língua, no ato comunicativo, produz o mesmo 

significado linguístico por meio de outras construções linguísticas ou substituições.  

Partindo do pressuposto que a língua apresenta inerentemente a variação, 

julgamos necessário a abordagem da variabilidade da língua em sala de aula, 

principalmente quando a língua alvo não é a língua materna, ou seja, já que o aluno não 

apresenta nenhuma variedade já adquirida, é comum que a eles seja apresentada apenas 

uma variedade – geralmente a variedade europeia, já que é considerada por muitos como 

a de maior prestígio – a única e verdadeira manifestação da língua espanhola.  

O que dizem os documentos oficiais? 

Os documentos oficiais que orientam o ensino de língua estrangeira no Brasil, de 

modo geral, sugerem abordar o tema da variação linguística no ensino de língua 

estrangeira, bem como os conceitos de transversalidade, multiculturalismos, etc. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 47), ensino fundamental, afirmam que: 

A questão da variação lingüística em Língua Estrangeira pode ajudar não só a 

compreensão do fenômeno lingüístico da variação na própria língua materna, 

como também do fato de que a língua estrangeira não existe só na variedade 

padrão, conforme a escola normalmente apresenta. Aqui não é suficiente 

mostrar a relação entre grupos sociais diferentes (regionais, de classe social, 

profissionais, de gênero etc.) e suas realizações lingüísticas; é necessário 

também indicar que as variações lingüísticas marcam as pessoas de modo a 
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posicioná-las no discurso, o que pode muitas vezes excluí-las de certos bens 

materiais e culturais.  

A partir disso, vemos a importância de abordar a língua não como uma estrutura 

estável e homogênea, mas como mutável e heterogênea. O papel do professor de língua 

estrangeira vai além de ensinar apenas uma variedade, tomando-a como padrão. Seu papel 

é apresentar a diversidade linguística e cultural que há nas línguas, bem como seu 

funcionamento prático discursivo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (2006, p. 136), 

direcionados ao ensino médio, que respondem à pergunta de qual variedade do espanhol 

ensinar, apontam que:  

Por vezes também, como falante estrangeiro, [o aprendiz] inevitavelmente 

combina fragmentos de variedades diferentes. Em princípio, essa é a sua forma 

“natural” de se expressar, a que conhece melhor e à qual se sente mais 

vinculado. Portanto, essa deve ser a modalidade fundamental de expressar-se, 

em aula ou fora dela. É claro que o fato de o professor empregar uma variedade 

qualquer não o exime do dever de mostrar aos alunos que existem outras, tão 

ricas e válidas quanto a usada por ele, e, dentro do possível, criar oportunidades 

de aproximação a elas, derrubando estereótipos e preconceitos. 

Com isso, poderíamos dizer que professores de língua espanhola que privilegiam 

o ensino de uma única variedade que lhe é próxima, ou mais valorizada, estariam 

causando danos linguísticos e culturais aos seus alunos: cenário bastante comum ora pela 

ausência de formação linguística adequada, ora por critérios pessoais. Dada a 

complexidade e diversidade das variedades do espanhol americano, há aqueles que 

privilegiam o ensino da variedade do espanhol europeu, assim como ocorre muitas vezes 

com relação à avaliação social do “português correto”, reflexo da própria língua materna. 

Bagno (1999, p.30) afirma que “É nosso eterno trauma de inferioridade, nosso desejo de 

nos aproximarmos, o máximo possível, do cultuado padrão ‘ideal’, que é a ‘Europa’.”. 

Posto isso, devemos ressaltar que a ideia de “espanhol americano” e “espanhol europeu” 

ou “peninsular” é completamente equivocada, dado que não correspondem a duas 

unidades estáveis e homogêneas, muito pelo contrário, sua diversidade linguística vai 

além do que podemos descrever aqui.  

O imperfeito do subjuntivo na língua espanhola 

Na língua espanhola atual, as desinências -ra e -se ocupam o mesmo espaço no 

eixo paradigmático, ou seja, ambas são identificadas como formas desinenciais do 

pretérito imperfeito do subjuntivo, devido a fatores históricos da evolução da língua, 

sendo a primeira derivada do pretérito mais que perfeito do indicativo latino (amaveram) 



63 
 

Língua Estrangeira e Currículo 

e a segunda do pretérito mais que perfeito do subjuntivo (amavissem). Este fenômeno de 

variação linguística, mais precisamente variação gramatical do tipo morfológico 

(FERNÁNDEZ, 1998) – de acordo com o autor são aquelas que afetam os elementos da 

morfologia e raramente implicam os níveis sintático e pragmático, por exemplo: “para 

que fuéramos a buscarlo / para que fuéranos a buscarlo” –,  fez surgir algumas questões, 

sendo a principal delas que diz respeito à implicatura funcional das desinências -ra/-se, 

ou seja, que papeis elas desempenham.  

Fukushima (2015) nos apresenta uma breve explicação a respeito desta questão e 

de seus respectivos seguidores numa dualidade de ideias. A primeira delas diz respeito à 

Tese das variantes livres e a segunda, à Tese das variantes complementares.  

A primeira teoria (LENZ, 1920; LLORACH, 1949; GILI Y GAYA, 1951, apud 

FUKUSHIMA, 2015) afirma que ambas as desinências são totalmente intercambiáveis, à 

exceção dos usos do pretérito mais que perfeito do indicativo latino, como por exemplo 

“cantaría” sendo substituído por “cantara” e em “después que cantara” no lugar de 

“después que cantó” ou “había cantado”.  

A segunda teoria varia de acordo com quatro grupos de linguistas, que tem 

opiniões diversas e que o único ponto no qual concordam é que as desinências não são 

totalmente intercambiáveis. O primeiro grupo (PARDO, 1953; CRIADO DE VAL, 1954; 

BOLINGER, 1954; LUNN, 1991; SCHMIDELY, 1992; HERNÁNDEZ ALONSO, 1995, 

apud FUKUSHIMA, 2015) defende que a forma -ra representa maior probabilidade; 

maior grau de realização e menor matiz hipotético; que -se tem um significado mais geral 

e menos preciso que -ra e que esta última forma denota maior subjetividade e 

proximidade do emissor do enunciado. O segundo grupo (TOGEBY, 1953; POTTIER, 

1971; GOLDBERG, 1991, apud FUKUSHIMA, 2015), que se opõe ao primeiro, 

considera que a forma -ra representa menos probabilidade, menor grau de realização ou 

um maior matiz hipotético, ou seja, -ra apresenta maior potencialidade que -se. O terceiro 

grupo (LAMÍQUIZ, 1971; NAKAOKA, 1981; BOLINGER, 1956; CANO AGUILAR, 

1990, apud FUKUSHIMA, 2015) é centrado na temporalidade das desinências -ra e -se; 

desse modo, não se pode dizer, de acordo com eles, que as duas formas sejam 

intercambiáveis, isto é, unicamente -se alterna com -ra, mas -ra não alterna com -se,  e 

que a primeira é do nível atual marcado, enquanto que a segunda é do nível inatual não 

marcado, pois -se representa a anterioridade temporal do expressado no ato da fala e -ra 
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carece dessa função. Por último, o quarto grupo de linguistas, defende suas funções 

sociolinguísticas e pragmáticas. Fukushima (2015) cita, neste grupo, dois autores: 

Kempas (2011), que destaca a diferença da escolha das formas de acordo com o sexo (na 

Espanha, segundo ele, a forma -se é preferida pelas mulheres), e Rojo (2011), que aponta 

o uso de -se como mais elegante, culto e cortês que -ra e, de acordo com ele, isso justifica-

se pelo uso escasso daquela forma.  

De modo geral, o pretérito imperfeito do subjuntivo espanhol apresenta um valor 

temporal que pode se relacionar tanto ao presente quanto ao passado e ao futuro (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA, 1991; GILI Y GAYA, 1961). As formas -ra e -se são 

intercambiáveis em contextos de subjuntivo, porém existem usos com os quais a forma -

ra não pode ser substituída por -se (ROJO e ROZA, 2014; AROYO, 2005; STERCK, 

2000; LLORACH, 1994; GILI Y GAYA, 1991; REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 

1991), são eles:  -ra no lugar do pretérito mais que perfeito (había cantado) para indicar 

anterioridade a um ponto passado: “Llevaba la diadema que le regalara su padre”; -ra 

no lugar do pretérito indefinido (cantó) para indicar passado absoluto, nesse caso Llorach 

(1994) e Arroyo (2005) apontam ser usual em textos jornalísticos: “Anularan el gol que 

marcara Ferrer em el último minuto.”.  

Para Enrique Pato (2006), certos fenômenos gramaticais na língua espanhola têm 

sua formação precisamente na época medieval. Diferentemente dos autores citados 

anteriormente, ele aponta que -ría pode substituir ambas as formas, -ra/-se, que esse 

fenômeno é próprio da zona setentrional peninsular e apenas foi visto sob a perspectiva 

diacrônica. O emprego de -ría no lugar de -ra/-se, de acordo com ele, é próprio dos 

tempos simples e que, segundo se generaliza, esse fenômeno se estende aos tempos 

compostos. Segundo ele, é possível identificar esse fenômeno em orações de todos os 

tipos, porém os contextos que são mais passíveis de ocorrer são nas orações completivas, 

relativas e a prótase das orações condicionais: (a) “Aquí había um médico que me 

mandaba a mí que miraría los enfermos [Bernales, Vizcaya]”, (b) “Pues yo, si sería 

joven, os digo la verdade, no cambiaba la vida de antes com la de ahora [Villalcázar de 

Sirga, Palencia]”, (c) “encaminó a [...] Miguel Páez y Sebastián de ledesma; dicen son 

criados del señor Comendador mayor de León, para que harían mis negocios en corte, y 

para que ellos le pidió el salario [P. de Valdivia, Cartas (1527)]”. Pato (2006) aponta 

que a substituição de   -ra e -se por -ría em determinados contextos é feita a partir de um 
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uso comum das formas -ra / -se / -ría como pós-pretérito: “Pensé que llegarían antes de 

la noche / No pensé que llegaran/ llegasen antes de la noche”. 

Estudos  da  variação  -ra/-se  em  outras  variedades  da  língua  comprovam  que,  

de  modo  geral,  há  uma  grande  preferência  da  desinência  -ra  em  detrimento  de  -

se,  como  por  exemplo:  Horten  (2017),  que  analisa  as  variedades  de  Grã  Canária  

e  Chile;  Pinho  e  Travassos  (2017),  que  analisa  a  área  geoletal  caribenha  (composta  

por:  Cuba,  República  Dominicana  e  Porto  Rico). 

A fim de ilustrar o exposto anteriormente em relação à intercambialidade das 

desinências -ra e -se, apresento o seguinte esquema visual:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse esquema nos mostra que tais desinências apresentam muito mais 

especificidades do que é abordado nos livros didáticos. Com isso, poderíamos dizer que 

o não conhecimento da variação e dos valores acumulativos dessas formas verbais 

poderiam causar confusões e até mesmo interpretações equivocadas.  

Contudo, nosso objetivo é identificar como é abordado o pretérito imperfeito do 

subjuntivo nos livros didáticos, respondendo às perguntas: (a) é abordado de forma 

contextualizada? (b) dialoga com os estudos de variação das desinências –ra e –se? (c) 

apresenta exercícios contextualizados? (d) explora os usos e valores descritos 

anteriormente? 

 

 

Esquema 1 VALORES, MODO-TEMPORAIS DAS DESINÊNCIAS -RA E -SE. 
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Metodologia 

Para a realização desta pesquisa consideramos quatro livros didáticos: um do 9º 

ano do ensino fundamental da coleção “Español: Entérate!”, terceira edição de 2009; um 

do 9º ano do ensino fundamental da coleção “Español entre líneas”, primeira edição de 

2015; um do 9º ano do ensino fundamental da coleção “Cercanía: español”, terceira 

edição de 2015.  O critério para a seleção desses livros foi:  

a) ter sido aprovado pelo Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), 

b) abordar o pretérito imperfeito do subjuntivo.  

Todas as coleções: “Español: Entérate!”; “Español entre líneas”; “Cercanía: 

español”; e “Síntesis: curso de lengua española” estão divididas em oito unidades.  

Analisamos, respectivamente, as unidades: três, quatro e cinco de cada livro 

citado, cujas temáticas abordam o pretérito imperfeito do subjuntivo. Nosso objetivo é 

descrever, analisar a abordagem do imperfeito do subjuntivo dentro do livro didático a 

partir do que foi exposto. Afim de ilustração, na figura 1, apresentamos as respectivas 

capas dos livros analisados. 

 

Figura 1 CAPAS DOS LIVROS ANALISADOS. 

Análise 

Antes de começarmos a análise, propomos uma pequena descrição do livro. Nela 

apontamos aspectos essenciais dentro dos capítulos que apresentam o tema em questão. 

Descrição do livro “Español: entérate” – O imperfeito do subjuntivo é abordado 

na unidade três, página 43-47 intitulada “gramática”. Os autores apresentam três orações 
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que contêm, cada uma, um verbo conjugado no imperfeito do subjuntivo e em negrito. 

Em seguida, afirmam que os verbos em negrito estão conjugados no imperfeito do 

subjuntivo e que expressam hipóteses. Abaixo dessa pequena explicação foi colocado um 

quadro com as terminações/desinências do modo-tempo em questão. Depois disso, 

apresentaram uma observação referente as desinências -ra e -se tratando-as como dois 

modelos de conjugação que são intercambiáveis quando se emprega para expressar 

hipótese. Apontam também que a desinência -ra é mais usual. Em seguida, quanto aos  

 

Figura 2 LIVRO ENTÉRATE, PÁGINA 43. 

 

verbos irregulares, apontam que as três conjugações são idênticas para os três modelos de 

conjugação (-ar, -er, -ir) e que pode tomar como modelo a terceira pessoa do plural do 

pretérito indefinido do indicativo. Atrás da página foi posto um quadro com seis verbos 

irregulares e duas colunas: uma com o verbo na terceira pessoa do plural do pretérito 

indefinido do indicativo e outra com as conjugações em -ra e -se. Foram propostos quatro 

exercícios: um para transformar frases segundo o modelo apresentado, de uma construção 

no presente para uma estrutura condicional; um para conjugar oito verbos; um para 

completar as frases com os verbos em parêntesis no imperfeito do subjuntivo; e um para 

construir frases para expressar opinião e hipótese. Baseados nas expressões apresentadas, 
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os alunos teriam que discordar ou concordar. A fim de ilustração, nas figuras 2, 3, 4, 5 e 

6, apresentamos os fragmentos analisados. 

 

 

 

Figura 3 LIVRO ENTÉRATE, PÁGINA 44. 
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Figura 4 LIVRO ESPAÑOL ENTÉRATE, PÁGINA 45. 
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Figura 5 LIVRO ESPAÑOL ENTÉRATE, PÁGINA 46. 
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Figura 6 LIVRO ESPAÑOL ENTÉRATE, PÁGINA 47. 

 

Descrição do livro “Español entre líneas” – O imperfeito do subjuntivo é 

abordado na unidade quatro, página 83 intitulada “oficina de língua”, através da 

construção condicional “si + pretérito imperfeito do subjuntivo + condicional”. O 

tratamento se dá a partir de seis questões. A questão um alude a um texto-entrevista 

anterior, no qual o fragmento apresentado contém três verbos flexionados em condicional 

marcados de amarelo e um no imperfeito do subjuntivo, em azul. Nessa questão propõe-
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se a leitura do fragmento com atenção especial nos verbos destacados. A questão dois faz 

referência ao fragmento/pergunta da questão um e pede para marcar a ideia expressa pelas 

palavras destacadas em amarelo. A questão três pede para eleger uma das alternativas que 

explique o que expressa a estrutura “si + pretérito imperfeito do subjuntivo + 

condicional”, baseado nas informações já adquiridas por meio das questões anteriores. 

Em seguida, resume em três linhas que no fragmento a forma verbal “pudiese” está 

conjugada no imperfeito do subjuntivo e as formas “haría” e “diría” no condicional 

simples, deixando duas lacunas para serem preenchidas com as palavras “pudiese” e 

“condicional simple”. A questão quatro pede para ler o fragmento/pergunta da entrevista, 

dessa vez conjugado com a desinência -ra, e pergunta se há diferenças de significado.  A 

questão quatro pede para que se complete o seguinte fragmento: “Aunque las 

terminaciones ______ e _____ del pretérito imperfecto del subjuntivo sean diferentes, no 

hay _________ de significado entre ellas.”, no qual as lacunas seriam preenchidas com 

“-ra y -se” e “diferencia” respectivamente. Na questão seis é pedido aos alunos que 

escrevam cinco ações que eles fariam se pudessem, usando a construção “si + imperfeito 

do subjuntivo + condicional”. A fim de ilustração, na figura 7, apresentamos o fragmento 

analisado. 
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Figura 7 LIVRO ENTRE LÍNEAS, PÁGINA 83. 

 

Descrição do livro “Cercanía: español” – O imperfeito do subjuntivo é abordado 

na unidade cinco, página 104-105 intitulada “gramática em uso”. Através da construção 

condicional “si + pretérito imperfeito do subjuntivo + condicional” os autores tratam do 

tempo em questão. O tratamento se dá a partir de sete questões. A questão um pede para 

inferir o que é expresso pelos verbos destacados na música anterior (trata-se de verbos no 
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condicional). A partir dela os autores apresentam a estrutura “si + imperfeito do 

subjuntivo + condicional”, através de dois pares de exemplos. A questão dois, 

pressupondo dentro do enunciado que se trata de uma construção de condição, pede para 

escolher entre as duas opções que completam a frase sobre o que expressam os enunciados 

com a estrutura mencionada. A questão três pede para observar os verbos do fragmento 

do poema apresentado que aparecem no imperfeito do subjuntivo e, em seguida, pergunta 

qual é a terminação desses verbos. A questão quatro apresenta o mesmo fragmento da 

questão três, anteriormente conjugada com a desinência -ra, que contêm o os verbos 

conjugados com a desinência -se e questiona qual é a terminação desses verbos.  A 

questão cinco, deixando entrever que há duas desinências para expressar o imperfeito do 

subjuntivo, questiona sobre o porquê de na música terem escolhido a desinência -ra, e 

não -se. A questão seis propõe a) um quadro de conjugação de três verbos. Nele é pedido 

que os alunos completem com as terminações, e b) uma pequena observação sobre o 

mesmo modelo de conjugação dos verbos terminados em -er e -ir. O aluno teria que 

completar com uma das informações que são apresentadas. A questão sete pede para que 

se use a estrutura “si + imperfeito do subjuntivo + condicional” para completar as lacunas 

nas frases apresentadas. Nessas lacunas apenas caberia um verbo no imperfeito do 

subjuntivo. A escolha fica a critério semântico do aluno. A fim de ilustração, nas figuras 

8 e 9, apresentamos os fragmentos analisados. 
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Figura 8 LIVRO CERCANÍA ESPAÑOL, PÁGINA 104. 
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Figura 9 CERCANÍA ESPAÑOL, PÁGINA 105. 
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Feita a descrição, propomos o seguinte quadro de análise: 

Aspectos 

analisados 

Livros analisados 

Español: 

Entérate! 

Español entre 

líneas” 
Cercanía: español 

Aborda de forma 

contextualizada? 

Não. Apresenta 

um fragmento 

de texto para em 

seguida dizer 

que os verbos 

destacados estão 

no imperfeito 

do subjuntivo. 

Sim. Embora não 

exponha outros 

contextos, apresenta 

um fragmento de 

uma entrevista e, 

através dele, leva os 

alunos a identificar 

qual é a ideia 

expressa pelos 

verbos destacados. 

Não. É abordado 

através de exemplos 

sintéticos para em 

seguida apontar que 

estão no imperfeito 

do subjuntivo. Não 

dão mais detalhes. 

Como aborda a 

dupla expressão  

(-ra e –se) 

Apresenta uma 

observação na 

qual aponta que 

há dois modelos 

de conjugação 

(-ra/-se) que são 

intercambiáveis 

para expressar 

hipótese e que a 

forma –ra é 

mais usual. 

Através de um 

contraste entre os 

exemplos dados 

com -ra e –se, 

questiona se há 

diferença de 

significado. Em 

seguida, pede para 

completar as duas 

lacunas cujo texto 

afirma que não há 

diferença de 

significado entre 

elas. 

Através de duas 

questões pede para 

identificar as 

terminações dos 

exemplos dados. A 

única diferença dos 

exemplos é a 

terminação –ra/-se. 

Em seguida, conclui 

que há duas formas 

de expressão. 

Explora os usos? 

Não. Apenas 

aborda a 

construção “si + 

imperfeito do 

subjuntivo + 

condicional”, 

que aponta na 

hipótese. 

Não. Apenas aborda 

a construção “si + 

imperfeito do 

subjuntivo + 

condicional”, que 

aponta hipótese e 

condição. 

Não. Apenas aborda 

a construção “si + 

imperfeito do 

subjuntivo + 

condicional”, que 

aponta hipótese e 

condição. 
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Dialoga com os 

estudos de 

variação? 

Não. Embora 

especifique que 

no uso 

hipotético as 

desinências –ra 

e –se são 

intercambiáveis, 

deixa entrever 

que há outros 

usos. 

Não. Não. 

Apresenta 

exercícios 

contextualizados? 

Não. São 

mecânicos. 

Exercícios de 

transformar de 

acordo como 

modelo; de 

conjugar quadro 

de verbos; e de 

completar 

lacunas. 

Não. Apresenta, 

efetivamente, 

apenas um exercício 

de produção escrita 

no qual é pedido 

que se escrevam 

cinco ações que os 

alunos fariam se 

pudessem. 

Não. Apresenta 

exercícios de 

completar quadro de 

conjugação e de 

completar com 

verbos no 

imperfeito do 

subjuntivo as 

lacunas das 

construções “si + 

imperfeito do 

subjuntivo + 

condicional”. 

 

Em relação à análise apresentada acima, alguns aspectos chamam a atenção. 

Primeiro, a única coleção que, de certo modo, trata da variação dessas duas desinências é 

a “Espanhol: entérate”, na qual especifica que elas são intercambiáveis para expressar 

hipóteses (embora sabemos que haja outras expressões), ou seja, deixa entrever que haja 

outras particularidades que não foram apresentadas. As outras coleções tratam as 

desinências -ra e -se como dois modelos de conjugações sem apresentar mais informações 

acerca da variação. Além disso, todas as coleções apenas exploram uma única construção 

para o uso do imperfeito do subjuntivo, a construção “si + imperfeito do subjuntivo + 

condicional”.  
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Conclusão 

 Com tudo o que foi apresentado até aqui, nosso objetivo foi analisar a forma como 

temas mais gramaticais são abordados nos livros didáticos. O foco da análise foi o 

pretérito imperfeito do subjuntivo. 

Tendo em vista a variabilidade e a funcionalidade da expressão do imperfeito do 

subjuntivo na língua espanhola, percebemos que, nos livros analisados, a 

multifuncionalidade não é abordada, nem sequer iniciada para que nos anos seguintes o 

aluno tivesse um aprofundamento do assunto. Essa sintetização de conteúdos plurais é, 

sem dúvida, prejudicial para os aprendizes de língua estrangeira, principalmente pelo fato 

de que a língua que deveria ser ensinada é real e viva, porém, apresentada de forma 

genérica, sintética e, muitas vezes, apenas uma única modalidade e/ou variedade, o que 

parece ser comum quando tratamos do ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras.  

Muitas vezes o livro didático é o único material que professor e aluno têm como 

recurso para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, portanto, ter um material 

que tenha o máximo de representatividade e qualidade, e que aborde temas sobre a 

variação e diversidade linguística é imprescindível.  

Há muito suporte teórico que trata da variação linguística das desinências -ra e -

se – a linguística teórica apresenta um acervo demasiado grande sobre o assunto. Sendo 

assim, cabe aos professores elaboradores de materiais didáticos de língua espanhola se 

valerem dessa literatura para a produção dos livros. Quando isso não acontece, nos 

deparamos com livros, como os aqui analisados: confusos, sem objetivos didáticos claros. 

ausentes de informações linguísticas importantes, genéricos, na maioria dos casos com 

exemplos construídos sinteticamente, que não representam a realidade linguística; e, 

portanto, repletos de imperfeições.  
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LA BIBLIOTHÈQUE DE L’APPRENANT:  

SENSIBILIZAÇÃO À LEITURA EM AULA DE FLE 

 

 
Deborah Monteiro Maia Alves 

 (AF/FAETEC/SEEDUC)17 

 

Introdução 

 Durante algumas décadas houve bastante variação no que tange a importância do 

texto literário e da literatura no processo de ensino-aprendizagem de francês, tanto em 

língua materna quanto em francês língua estrangeira (FLE). Essa variação certamente está 

relacionada às diferentes teorias da linguagem e suas abordagens do texto literário, que 

influenciaram os estudos e pesquisas no campo da metodologia do ensino/aprendizagem 

de língua estrangeira. 

“La littérature et, par voie de conséquence, le texte littéraire, bannis des 

méthodes qui relèvent de la méthodologie audiovisuelle, ont refait leur 

apparition dans les méthodes de langue dès le débuts des années 1980...” (CUQ 

e GRUCCA: 2003, p. 373). 

 

 Embora, a partir dos anos 80, o texto literário deixe de ser uma questão polêmica 

e volte a figurar nos manuais didáticos de língua estrangeira, a proposta de tratamento 

desse tipo de texto ainda deixa a desejar no que concerne sua especificidade, no que faz 

dele literatura. A subjetividade, o envolvimento e o prazer do leitor ficam em segundo 

plano, pois o texto literário ainda é tratado como um documento autêntico inserido num 

livro didático.  Se há muito se discute a questão da literatura em aula de FLE, atualmente, 

com o grande desenvolvimento de outros tipos de mídia, há também uma preocupação 

com a perda de interesse pelo livro e pelo próprio hábito de ler. Em tempos de perspectiva 

acional, como o texto literário é proposto nos “métodos” e que tipo de percurso pode ser 

desenvolvido em sala de aula, com o intuito de despertar o interesse pela leitura e pela 

literatura? 

 O objetivo deste artigo é apresentar um relato de atividade cujo objetivo maior é 

estimular os alunos de um curso de francês a fazerem uso de um dos dispositivos 

colocados a sua disposição para que eles tenham acesso a obras literárias e outros tipos 

de documentos culturais em língua francesa. Trata-se da bibliothèque de l’apprenant.  

                                                           
17 Professora da Aliança Francesa. 

 Professora de francês no curso de francês da FAETEC. 

 Professora de francês no Ensino Médio da SEEDUC RJ. 
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Essa atividade teve como base as técnicas de leitura global, empregadas no 

trabalho de compreensão de textos autênticos literários ou não, centrada numa abordagem 

cognitiva que considera os conhecimentos de mundo e as experiências de leitura do 

leitor/aluno de língua estrangeira, buscando promover uma situação de 

ensino/aprendizagem em que este aluno seja orientado à construção de sentido, sem que 

haja a imposição de uma interpretação unilateral. Das etapas propostas neste tipo de 

abordagem de leitura, a atividade a ser descrita neste artigo teve como foco o 

levantamento de hipóteses aplicado a um tipo de documento específico: a capa do livro 

como um documento de sensibilização. Trata-se de um tipo de texto que alia duas 

linguagens: língua e imagem. 

 

Bibliothèque de l’apprenant  

Antes de descrever a atividade, cabe uma breve apresentação desse conceito de 

biblioteca. A concepção dessa biblioteca se deve ao trabalho conjunto entre pedagogos 

do Institut Français de Madri e dos bibliotecários da mediateca, que este instituto abriga.  

 O Instituto francês, existente em diversos países, é um braço da diplomacia 

francesa que visa ao desenvolvimento de uma atuação cultural, colocando em prática uma 

política de diplomacia de influência. Esses institutos estão ligados aos Ministérios das 

relações exteriores e da cultura e constituem uma rede de 96 Institutos e 800 Alianças 

Francesas que visam a oferecer um suporte de desenvolvimento cultural calcado em 

algumas ações como: 

-      promouvoir les échanges artistiques internationaux; 

- partager la création intellectuelle française; 

- diffuser le patrimoine cinématographique et audiovisuel français; 

- soutenir le développement culturel des pays du Sud; 

- encourager la diffusion et l’apprentissage de la langue française; 

- développer le dialogue des cultures via l’organisation de « saisons », 

« années », ou « festivals » en France et à l’étranger; 

- favoriser la mobilité internationale des créateurs, avec des programmes 

de résidences; 

- coordonner et favoriser les actions avec les collectivités territoriales 

françaises à l’international; 

- agir pour la diversité culturelle à l’échelle européenne via des 

partenariats européens et multilatéraux ; 

- assurer la formation et le suivi de carrière des agents du réseau culturel 

dans le monde. 18 

                                                           
18 Informação consultada no site: http://www.institutfrancais.com/fr/faites-notre-connaissance-0 
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Assim, as mediatecas instaladas nos Institutos são um dos meios para se atingir 

essas metas e promover ações de troca e produção cultural e intelectual. Elas possuem um 

vasto acervo de diferentes tipos de mídia e das mais diversas áreas do conhecimento e 

contam com o suporte do Ministère des Affaires étrangères. A mediateca do instituto de 

Madri dispõe de um acervo de “30.000 livros, 750 DVD, 2.000 Vídeos, 2.000 CD, 300 

CDROM e 100 Títulos de periódicos” (DURAND; LELONG: ?, p. 4). 

Constatou-se, no entanto, que havia uma subutilização da mediateca, já que apenas 

50% dos alunos se inscreviam e que, dentre os inscritos, a grande maioria fazia 

empréstimos de livros pedagógicos de língua e de gramáticas e exercícios. Diante desse 

quadro, com o intuito de tornar a oferta desse acervo mais eficiente e funcional, aliando 

as competências profissionais de professores e bibliotecários, criou-se a bibliothèque de 

l’apprenant, uma seção da mediateca voltada para os alunos dos institutos, que visa à 

complementariedade do processo de aprendizagem. Os documentos selecionados e 

organizados por nível de aprendizado dividem-se em pedagógicos (livros de gramática e 

de exercícios de francês, CD-ROM, etc.); e culturais (livros de ficção ou documentários, 

música, filmes, etc.).  

No contexto do curso onde foi realizada a atividade, há uma mediateca na filial 

central e em cada filial há uma biblioteca, onde os documentos são essencialmente 

culturais e não pedagógicos:  

• livros de ficção (maioria); 

• áudio-livros; 

• livros de histórias em quadrinhos; 

• DVD – filmes. 

A orientação pedagógica dada aos professores é de que esse material não seja 

usado para mais uma simples atividade em que o aluno responda a perguntas ou explique 

o texto que leu. A orientação é que se proponham atividades ou tarefas que estimulem o 

aluno a fazer uso do dispositivo complementar que lhe é disponibilizado. 

 

Leitura em classe de FLE 

 Quanto à trajetória da competência de leitura nas diferentes metodologias de 

ensino de FLE nos últimos 70 anos aproximadamente, pode-se propor uma divisão em 

três eixos. Conforme descrito por CUQ e GRUCA (2002), até a década de 50 o texto 
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literário reina absoluto como suporte de aprendizagem linguístico-gramatical e cultural. 

A partir dos anos 60, o texto literário sai de cena, ao menos nos níveis iniciantes, dando 

lugar à fala em situação. Já nos anos 80, quando a abordagem comunicativa reintroduz o 

texto literário no conjunto da unidade didática dos manuais, ele passa a ocupar um status 

de texto autêntico. 

 

➢ A Leitura global 

 Embora o texto literário ainda figure como um pretexto para se aprender a língua 

e para explorar o aspecto intercultural, esse enfoque da compreensão escrita como uma 

situação de comunicação e a abordagem de leitura global foram importantes aportes para 

que se pudesse colocar o aprendiz em contato com textos autênticos (não fabricados para 

fins didáticos) desde o início do processo de aprendizado. 

Il est nécessaire en effet de montrer aux débutants en langues que l’on peut 

comprendre un texte sans forcément être capable d’en saisir chaque détail et 

de traduire chacun de ses termes; il faut leur faire prendre conscience des 

stratégies de compréhension qu’ils développent en langue maternelle (de leur 

compétence de lecture)... (MOIRAND: 1979, p. 52) 

 

 Portanto, propor ao aluno iniciante que leia um texto literário, ou um texto longo, 

obriga o professor a conhecer bem o texto que propõe, a fazer uma minuciosa pré-leitura 

de forma a estruturar um trabalho de levantamento de hipóteses e direcionamento da 

leitura, a partir da identificação dos elementos linguísticos e extralinguísticos, em 

consonância com os conhecimentos prévios de leitor/aluno. Mas qual o procedimento 

para que essa leitura, no afã de fazer o aluno falar a partir de um texto imposto, não se 

limite, a “une méthode interrogative” PUREN (2006) que recaia na explicação de texto. 

 Quando se trabalha com um método pedagógico (o livro didático) adotado pela 

Instituição de ensino, cabe ao professor (re)organizar uma sequência pedagógica que ative 

os conhecimentos linguísticos e socioculturais do seu público leitor, que lhe forneça 

igualmente ferramentas a fim de promover uma maior interação do leitor com o texto, 

sem maiores interferências do professor, em especial no tocante à obra literária, e de 

facilitar o trabalho de produção do aluno.  

Adotando uma perspectiva acional de leitura, a sequência pedagógica constitui-

se, em geral, de sete etapas: 
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• Sensibilização; 

• Compreensão global; 

• Compreensão detalhada; 

• Identificação (rastreamento); 

• Conceituação; 

• Reemprego; 

• Produção (esta pode ser uma tarefa ou projeto). 

As atividades em cada etapa podem ser de diversos tipos: preencher lacunas, 

exercícios associativos, reflexão gramatical, etc. 

 

➢ A leitura da imagem 

 Como já foi dito, na atividade realizada em sala de aula, o tipo de documento 

central explorado foi capa de livro, adotando-se as técnicas de pré-leitura usadas em um 

texto construído em linguagem verbal para a exploração e construção de sentido a partir 

da imagem, dando ênfase aos procedimentos empregados na etapa de sensibilização, uma 

vez que o objetivo da etapa de produção era a sensibilização à bibliothèque de 

l’apprenant. 

Assim como o ato de ler passou a ser considerado como uma situação de 

comunicação, a imagem, sequencial ou estática, também é considerada como um meio de 

comunicação, variando em objetivos: jornalística, artística ou publicitária. E, assim como 

no texto escrito, a construção de sentido se dá através da combinação daquilo que o 

texto/imagem diz com que o texto/imagem não diz num processo dialético entre o texto 

e as contribuições do leitor ao texto. 

Mas o conceito semiótico de texto é mais amplo do que aquele meramente 

linguístico, e as propostas teóricas, que apresento, aspiram, com os oportunos 

ajustamentos, tornar-se aplicáveis também a textos não literários e não verbais. 

(ECO: 2011, p. XIV) 

 

 Há que se considerar que, ao mesmo tempo em que o texto possibilita a 

participação do leitor, ele é constituído de um núcleo, as invariáveis tipológicas, que além 

de regular a entrada do leitor, facilita a ativação de conhecimentos prévios da prática 

leitora. 

Travailler sur les invariants, c’est donc non seulement proposer des axes de 

lecture cohérents, puisqu’ils constituent le noyau même du texte, mais c’est 

aussi activer des connaissances diffuses que posséde le lecteur dans sa propre 
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culture et dresser ainsi des passerelles entre les diverses cultures. (CUQ e 

GRUCCA: 2002,  p. 382) 

 

 Ainda que, eventualmente, tais conhecimentos prévios não existam no contexto 

sociocultural do aluno/leitor, a etapa de identificação pode lhe fornecer estes elementos, 

permitindo que ele construa sentido e reempregue-os na compreensão de outros textos, 

ou na etapa de produção. Portanto, na leitura da imagem, seja um desenho, uma fotografia 

ou qualquer ilustração, “Uma boa comunicação depende da memória, da experiência e do 

vocabulário visual do próprio narrador.” (EISNER: 2008, p.51) 

 Pode-se dizer então que, além de um contrato de leitura que deve ser considerado, 

existem uma gramática e um vocabulário visual que regulam a entrada cooperativa do 

leitor, comparáveis às invariáveis do texto verbal, guardando-se certamente as devidas 

proporções, pois na leitura da imagem o leitor tem mais acesso ao dito, possuindo, assim, 

um maior controle na construção de sentido. 

 

Relato de uma experiência 

 Ciente de que os extratos de textos literários presentes nos manuais são parcos e 

de que estes não são explorados como literatura, a instituição onde foi realizado esse 

trabalho, procura sempre propor alternativas para estimular a leitura. Há alguns anos, 

adotava-se uma obra literária a cada semestre para toda a turma, de acordo com cada nível 

de aprendizado dos alunos. Muitos alunos gostaram muito da ideia, porém nem todos 

liam. As atividades propostas, ainda que interessantes, muitas vezes não produziam a 

interação e nem o prazer de leitura desejado. Entre outras coisas, o fato de o livro ser 

escolhido e imposto pela coordenação pedagógica pode ter sido preponderante para que 

esta iniciativa esmaecesse e não tenha sido levada a diante.  Atualmente, com a 

bibliothèque de l’apprenant, a proposta de colocar esse acervo cultural a disposição, sem 

nenhum tipo de imposição, faz com que o aluno tome emprestado o documento que quiser 

e, muitas vezes, traga espontaneamente um retorno do que leu ou assistiu.  

Assim, o papel do professor é estimular o aluno/leitor a utilizar a biblioteca como 

um recurso complementar a seu aprendizado e também como uma forma de por em 

prática o que já aprendeu até então. Nesse sentido, a perspectiva acional aponta na direção 

de um trabalho de leitura e de escrita que visa à realização de tarefas, que vão além de 

simplesmente se comunicar a atividades que consistem, sobretudo, em agir sobre o 

mundo. 
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Tout type de tâche requiert que soit activé un ensemble de compétences 

générales appropriées telles que la connaissance et l’expérience du monde, le 

savoir socioculturel (sur le mode de vie dans la communauté cible et les 

différences essentielles entre les pratiques, les valeurs et les croyances dans 

cette communauté et dans celle de l’apprenant), des aptitudes d’apprentissage 

et des aptitudes et savoir-faire pratiques de la vie quotidienne. (CONSEIL DE 

L’EUROPE19: 2001,  p. 121)  

 

 Acreditando que este seja um excelente trunfo para estimular o hábito da leitura, 

propus, a uma turma de nível B1.2, uma atividade, sob o prisma da perspectiva acional, 

que consiste na produção de um documento, um pequeno cartaz, realizado pelos alunos 

com o objetivo de sensibilizar os demais alunos da unidade a se servirem da biblioteca. 

Para tanto, foram realizadas diversas pequenas tarefas com o intuito de auxiliar na 

realização da ação. 

On peut faciliter la réussite d’une tâche en activant au préalable les 

compétences de l’apprenant. Par exemple, lors de l’énoncé des consignes ou la 

définition des objectifs, on peut apporter les éléments linguistiques nécessaires 

ou en faire prendre conscience, puiser dans les connaissances antérieures ou 

l’expérience afin d’activer les schémas cognitifs convenables et encourager la 

planification et la préparation de la tâche. On réduit ainsi le poids de la 

procédure d’exécution et de contrôle; l’attention de l’apprenant peut alors se 

porter sur cette partie du contenu qui est imprévisible et/ou sur les problèmes 

formels qui peuvent surgir, augmentant ainsi sa chance de mener sa tâche à 

bien avec succès tant au plan quantitatif que qualitatif. (CONSEIL DE 

L’EUROPE20: 2001,  p. 121) 

 

    A ideia surgiu ao se iniciar a unidade 3 do método Alter ego+3, cujo texto de 

abertura é um trecho do livro Premier Homme, de Albert Camus. A sequência proposta 

no método, para explorar esse texto, organiza-se da seguinte forma: há algumas questões 

de compreensão e em seguida uma questão de identificação de passagens com objetivo 

de introduzir construções que permitam ao aprendiz se expressar sobre suas estratégias 

de aprendizado. Observa-se que, seguindo o caminho proposto, o texto como literatura 

perde sua característica e se torna um pretexto.  

Em seguida, de forma não linear, trabalhou-se a seção que costuma propor 

atividades que exploram a interculturalidade. Começamos com uma atividade de 

compreensão oral, cujo tema era o gosto pela leitura, em que dois estudantes falantes de 

língua francesa expressam sua opinião sobre o hábito de ler. Após a exploração do 

                                                           
19 https://rm.coe.int/16802fc3a8 - consulta 12/01/19. 
20 https://rm.coe.int/16802fc3a8 - consulta 12/01/19. 
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documento, ocorreu um importante momento de troca, o tema motivou os alunos e 

engendrou-se uma excelente discussão. 

 Como o tema despertou interesse, na seção seguinte, foi proposto o pequeno 

projeto. Como esta unidade pedagógica do livro didático tem como tema os estudos de 

um modo geral, foi proposta a seguinte sequência: 

 A primeira etapa foi de CE/image.  Essa atividade consiste em analisar a capa do 

conto Boule de Suif, de Guy de Maupassant, adaptada em quadrinhos. As questões foram 

projetadas no quadro interativo juntamente com uma imagem da capa (figura 1), porém 

o documento de análise original, o álbum em quadrinhos, estava acessível na sala de aula, 

podendo assim, além de evitar distorção de cores e tamanho, dar a exata noção de que 

tipo de livro se trata. 

Figura 1 

 

                                                                       Fonte: Acervo pessoal 

  

A obra foi escolhida pelo professor e as perguntas elaboradas pelo professor 

também. Trata-se de perguntas bem detalhadas sobre o que observar, como uma forma de 

guiar o olhar dos alunos. Dessa forma, poder-se-ia atingir tanto os alunos que já possuem 

esta competência de analisar imagens, quanto aqueles que não saberiam muito bem o que 

observar para construir sentido. 

 Por que a capa do livro? O objetivo da biblioteca é sensibilizá-los a usar a 

biblioteca, e não obrigá-los a ler. O que de mais sensibilizador na pré-leitura do livro que 
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sua capa? A capa do livro não é necessariamente criada pelo escritor, ela não faz parte do 

texto e, em geral, é o resultado da colaboração do escritor e da editora visando a dar 

informações sobre autor, quadrinistas (no caso dos quadrinhos) e ainda instigar o leitor 

com pistas da história; em suma, constrói-se um discurso que seja capaz de produzir 

emoção e provocar no público a vontade de ler aquele livro. 

 A atividade transcorreu de forma muito espontânea. Os alunos leram as perguntas 

e, alguns minutos depois, começaram a explicar como haviam entendido, do que achavam 

que se tratava. Alguns imaginaram que era guerra, outros que a carruagem havia quebrado 

ou que se tratava de um enterro. A espontaneidade e a vontade de se expressar pareceram 

estar relacionadas com o fato de não ter que acertar, de não ter que dizer aquilo que o 

professor quer ouvir.  

  Nessa etapa da atividade, reuniram-se dois objetivos: explorar e aprimorar uma 

competência de leitura da imagem e fornecer instrumento linguístico para que o aluno 

realize as tarefas e parta para a ação. Segundo o CECR, a ação está relacionada a um fazer 

social, a um processo de aprendizagem visando à formação de um “ator social”, donde a 

ideia de projetos que extrapolem os muros escolares. A atividade proposta aqui não chega 

a ir tão longe, mas consegue ao menos romper os muros da sala de aula, permitindo ao 

aluno fazer uso de suas competências, agindo sobre outros atores sociais, ainda que dentro 

do mesmo espaço institucional.  

Para chegar ao agir, algumas tarefas foram realizadas, a fim de fornecer 

instrumentos à realização de nosso pequeno projeto. Guardadas as devidas proporções, o 

projeto realizado por esses alunos se encaixa na combinação da qual fala Puren : “non 

seulement les tâches et actions peuvent légitimement toute deux alterner dans les classes, 

eles peuvent aussi y être combinées sur un même document ou à l’intérieur d’un même 

projet.”  (PUREN: 2006, p. 17) 

  Na segunda etapa, explorou-se a competência linguística, a conceituação da 

interrogação em francês. Neste nível de aprendizado, este grupo já vira, em algum 

momento, as diferentes maneiras de se fazer um pergunta. Então, a proposta foi identificar 

se as perguntas de compreensão (figura1) eram de registro formel, courant ou familier e 

de que forma se construíam (inversão, entonação, etc.). O reemprego consistiu em um 

exercício em linha, de múltipla escolha, onde eles deveriam clicar sobre o registro 
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correspondente à frase que era apresentada e, a cada resposta, explicavam, oralmente e 

coletivamente, porque achavam que se trata de um ou outro registro linguístico. 

 A terceira etapa foi a da produção. Cada aluno foi à biblioteca, escolheu um livro 

pela capa, não podiam folhear, nem ler a sinopse na última capa. O trabalho de pré-leitura 

e levantamento de hipóteses cabia a eles. Para contribuir com a difusão da biblioteca, eles 

deveriam elaborar questões sobre o texto (a capa), que ajudassem outros alunos da filial 

a formular hipóteses sobre os livros. Eles elaboraram tudo: as perguntas, fizeram-nas 

individualmente; a formatação e a escolha das cores do enquadramento, coletivamente. 

As fichas elaboradas por eles serão afixadas no espaço da bibliothèque de l’apprenant, 

juntamente com o convite de participação aos demais alunos. As figuras 2, 3, 4 e 5 são 

quatro dos trabalhos realizados por eles. 

 

Figura 2 

 

                                                                       Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 3 

                                                                       Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                                                       Fonte: Acervo pessoal 
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Figura 5 

 

                                                                       Fonte: Acervo pessoal 

 

 Ao final da atividade, os alunos trocaram as fichas entre si e expuseram sua 

interpretação sobre o documento do colega. Este momento foi, surpreendentemente, bem-

sucedido. Foi encantador ver a segurança com que apresentavam sua visão do documento 

e, também, como os ouvintes intervinham corroborando, acrescentando ou apresentando 

outra perspectiva. A aula já havia terminado e estavam tão motivados que os ouvi 

comentando entre eles que ficaram curiosos para ler tal ou tal livro. 

 

Considerações finais 

 O objetivo desse relato de experiência não foi apresentar resultados de uma 

pesquisa, mas descrever uma experiência docente que reforça a ideia, segundo a qual, sob 

a perspectiva acional, o papel do professor é cada vez mais de orientador e coordenador 

de aprendizado. Não cabe mais somente passar informações, mas orientar a busca e a 

gestão da informação por parte do aluno. Cabe ao professor direcioná-lo a desenvolver e 

pôr em prática suas competências a favor de seu processo de aprendizagem. 

 E no que tange o texto literário, é possível realizar atividades que aliem tarefas 

consideradas tradicionais a uma prática do fazer agir, dentro de uma perspectiva em que 

o aluno/leitor, mesmo num contexto escolar, possa exercer seu papel de leitor/cooperador 

e interagir efetivamente com o texto. 
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ABORDAGENS METODOLÓGICAS CONTEMPORÂNEAS DO ENSINO DE 

LÍNGUA ITALIANA L2 

 

Dyane Gomes Leite  

(SME - Nova Iguaçu) 

 

Introdução 

O estudo na área do ensino de línguas estrangeiras apresentou novas vertentes por 

volta dos anos 1960 e 1970, uma vez que, alguns pesquisadores manifestaram seus 

interesses por todos os aspectos da personalidade humana. Foi constatado que os 

aprendizes de língua estrangeira ou segunda língua, doravante L2, obtinham níveis de 

sucesso variado, desta forma estabeleceu-se uma medição estatística, a fim de definir os 

constructos psicológicos e as características individuais que poderiam influenciar na 

aquisição de línguas. À vista disso, o aluno é posicionado no centro da atividade didática 

e a sua individualidade e personalidade são levadas em consideração. 

 Surge assim, a abordagem de tipo humanista-afetiva, que tem como objetivo 

primordial a limitação dos processos geradores de ânsia. Pode-se afirmar que Krashen 

conquistou um lugar de destaque na tendência didática humanista, pois elaborou a 

hipótese do filtro afetivo, que consiste em uma espécie de barreira que impede o aprendiz 

de processar o input recebido na nova língua (KRASHEN, 1987). Consoante a essa teoria, 

a autoconfiança, o estresse, a motivação e a ansiedade são fatores determinantes para se 

obter sucesso na aprendizagem. 

 Desta forma, as metodologias de ensino existentes tornam-se obsoletas. O que 

proporciona o surgimento de novas abordagens que visam suprir as exigências dos alunos, 

como por exemplo, a ênfase na competência comunicativa. De acordo com Lima e Filho 

(2013, p. 21), o sociolinguista e antropólogo Hymes (1972) e o linguista funcional 

Halliday (1973) acreditavam que os alunos não estavam aprendendo através de situações 

reais, pois estes não conseguiam se comunicar na língua estudada. Origina-se, então, o 

Método Comunicativo ou Abordagem Comunicativa, que define o ato da comunicação 

como unidade básica da língua.  



96 
 

Língua Estrangeira e Currículo 

 Os estudos desenvolvidos na área do ensino de línguas estrangeiras são vários e 

cada um fornece uma contribuição para a atividade docente. A seguir, citam-se as 

abordagens metodológicas de maior relevância para a didática de italiano L2 vigentes nas 

escolas e universidades da Itália. 

 

1. Metodologias contemporâneas aplicadas no ensino de italiano L2 

1.1. A Abordagem Eclética 

 Na segunda metade dos anos ’70 desenvolvia-se uma campanha contra o método, 

isto é, contra um sistema rígido de regras que prescreviam como se devia ensinar. Cada 

método enfatiza apenas alguns aspectos da didática e da aprendizagem, desta forma não 

apresentam um aspecto global. Pode-se dizer que não existe um método que contemple 

todas as situações que se apresentam na praxe do ensino de línguas, pois são plurais tanto 

as exigências como os alunos. Segundo Weber, um visionário professor alemão, afirma 

em 1933 que considera errado formar professores de língua alemã para estrangeiros 

ancorando-os apenas em um determinado método (BORNETO, 1998). Cada método tem 

seus benefícios na aprendizagem. Por isso, é necessário conhecer, se possível, todos os 

métodos, a fim de obter o melhor de cada um. 

 Durante a crise do método, estimula-se a posição central do discente no processo 

de aprendizagem como sujeito ativo e responsável. Torna-se cada vez mais autônomo, 

uma autonomia quase radical, uma vez que os alunos passam a escolher e comprar seus 

próprios materiais didáticos, inclusive cursos online que se adequam à disponibilidade do 

aluno. O docente, em contrapartida, ocupa a posição de facilitador, um conselheiro 

preparado, que assiste ao aluno, observa a classe e a si mesmo procurando melhorar e se 

manter atualizado. Grande conhecedor de metodologias didáticas, pode lançar mão de 

recursos tradicionais ou inovadores quando julgar necessário. Esse tipo de professor não 

se vê refém de nenhum método, pelo contrário, ele critica os defeitos e preconiza as 

qualidades de cada um, caracterizando-se assim como um docente flexível conforme a 

demanda, ou seja, o professor e o método se colocam a serviço do discente e da 

multiplicidade das suas exigências. 
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No final do século XX, a política linguística europeia impõe-se como um modelo 

de planejamento por meio de uma série de documentos que terão um efeito compulsório 

sobre o currículo, sobre certificações, sobre as escolhas de materiais didáticos e sobre o 

modo de aprender dos sujeitos. O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas 

(CEFR/QCER) leva em conta as novas necessidades sociais no campo do ensino moderno 

de línguas na Europa, que sempre teve, entre outros, o objetivo de promover o 

plurilinguismo e a intercompreensão (CONSIGLIO D’EUROPA, 2002). 

Um exemplo de manual que se fundamenta no Método Eclético é: Sulla via della 

seta. 

Sulla Via della Seta 

Figura 1 

  

 Este manual foi concebido pelos autores Massimiliana Quartesan, Massimo 

Maggini, Maria Silvia Bigliazzi, Mariella Colombini e publicado pela editora OL3 em 

fevereiro de 2015.  Seu público-alvo são os estudantes chineses dos projetos Marco Polo 

e Turandot21. O Programa Marco Polo foi lançado em 2006 sob solicitação direta dos 

governos da Itália e da China para dar a oportunidade aos estudantes chineses de realizar 

um curso universitário na Itália. Posteriormente, integrou-se o programa Turandot para 

contemplar os estudantes interessados nas Academias de Belas Artes e Conservatórios de 

Música. A formação linguística dos estudantes poderá ser integrata por atividades de 

caráter cultural voltadas às áreas de culinária, moda, música, design, arte, cinema, teatro 

etc. Pierangela Diadori nomeia esse tipo de abordagem como aprendizagem integrada 

língua-conteúdo, que surgiu nos anos ’90 com o intiuto de desenvolver a competência 

linguística e comunicativa no contexto das variadas disciplinas (DIADORI, 2015). Os 

objetivos linguístico-comunicativos são buscados de maneira implícita, enquanto o foco 

                                                           
21< https://cina.unistrasi.it/>  

< http://www.unimi.it/studenti/foreign_students/26563.htm> 

https://cina.unistrasi.it/
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está nos conteúdos disciplinares. Usa-se a língua italiana, por exemplo, para ensinar 

gastronomia. 

 O referido manual divide-se em seis unidades que fornecem textos orais, 

escritos e atividades de produção oral. Apresenta-se um cenário de situações de micro-

comunicação baseadas em macro-habilidades linguísticas, visando facilitar a expressão 

oral em italiano. Em cada unidade há uma seção dedicada à fonologia e uma seção que 

trata dos tópicos gramaticais selecionados nos textos. O aluno e o professor terão on-line, 

por meio de um código de acesso reservado, uma gramática mais ampla que trate dos 

pontos-chave de contraste entre a língua italiana e a chinesa. Além disso, tanto os alunos 

como os professores terão à sua disposição um arquivo fotográfico dividido por unidades 

que oferece um suporte para as atividades e os temas tratados. Os testes resumidos 

propostos e apresentados, a cada duas unidades, pretendem verificar nos discentes o 

progresso da aprendizagem da língua e os objetivos alcançados. 

 A metodologia eclética oferece uma abordagem comunicativa e ainda assim não 

abre mão do ensino da gramática como momento de reflexão consciente sobre os 

mecanismos de funcionamento da linguagem. 

 

1.2. Perspectiva Acional (abordagem orientada para a ação) 

 

 O Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (Common European 

Framework of Reference for Languages – CEFR) do Conselho da Europa em termos de 

metodologia de ensino refere-se à abordagem orientada para a ação, uma vez que 

interpreta o falante e o aprendiz de uma língua como um verdadeiro ator social: "As 

pessoas que usam e aprendem uma língua são consideradas ‘atores sociais’, isto é, 

membros de uma sociedade que tem tarefas (não só linguísticas) para serem completadas 

em determinadas circunstâncias, num ambiente específico e dentro de um determinado 

campo de ação "(CEFR, 2002: 11). 

 Nesse sentido, o CEFR reúne uma das principais ideias entre as expressas pelos 

teóricos da abordagem baseada em tarefas (task-based approach) é que a aprendizagem 

de uma língua depende da imersão dos alunos não apenas em um "input compreensível", 

mas também em tarefas que exigem dos alunos a solução de problemas. Essas atividades 

geralmente têm uma certa semelhança com o uso da língua que pode ser feita em uma 
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situação da vida real e que leva o aluno, como sujeito social, a realizar tarefas através da 

ativação de estratégias apropriadas. 

 Em relação às questões teóricas, pode-se dizer que a abordagem orientada para 

a ação baseia-se na teoria sociocultural de Lev Vygotsky sobre o desenvolvimento 

cognitivo e linguístico que se dá somente no contexto da interação social. O processo de 

aprendizagem é possível quando esta interação acontece dentro da zona de 

desenvolvimento proximal (zone of proximal development –ZPD), que seria a distância 

existente entre aquilo que o sujeito já sabe -o seu conhecimento real- e aquilo que o sujeito 

possui potencialidade para aprender, seu conhecimento potencial. Desta forma, a 

aprendizagem ocorre no intervalo da ZPD, onde o conhecimento real é aquele que o 

sujeito é capaz de aplicar sozinho e o conhecimento potencial é aquele que ele necessita 

do auxílio de outros para aplicar (VYGOTSKY, 1988). Neste caso, quando o discente 

interage com um interlocutor que possui um nível mais alto de proficiência na língua, 

significa que o aluno recebe um suporte na compreensão e produção linguística.  

 As escolhas educacionais e as tarefas propostas terão como objetivo a ação 

comunicativa, isto é, aprender fazendo, levando em conta as necessidades e motivações 

dos alunos. Definir objetivos válidos e realistas  é essencial para o planejamento de tarefas 

e formas de avaliação adequadas ao nível de competência do discente.  

 Peter Skehan (1996) define “tarefa” como uma atividade que tem como 

prioridade o significado, em que a língua é usada de forma semelhante ao que se faria na 

vida real. A tarefa é avaliada com base na conquista de um resultado. De acordo com 

Long (2015), portanto, uma tarefa se refere às centenas de coisas que as pessoas fazem 

em suas vidas diárias, como comprar um bilhete de trem, pegar um livro emprestado na 

biblioteca, preencher formulários, incerever-se na universidade, entre outras. O objetivo 

da Perspectiva Acional é capacitar o aluno para “se virar” na L2 diante de situações do 

cotidiano que poderiam lhe causar complicações. Ademais, o discente reflete sobre fazer 

e aprender, desta forma a sua capacidade de autoavaliação promove um nível crescente 

de autonomia. 

 A tarefa difere do exercício, pois é focada no significado e na dimensão 

pragmática da língua, e não na forma. Enquanto o exercício diz respeito a aspectos 

"monodirecionais" do conhecimento e requer a ativação de processos internos em vez de 

capacidades operacionais e raciocínio. A tarefa reproduz os desafios do mundo real já 
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que, se parte de uma situação problemática e cabe ao discente solucioná-la. Essa busca 

ativa não só conhecimentos e habilidades, mas também estratégias, atitudes e capacidade 

de controle de processos, por isso, a avaliação se tornará uma tarefa complexa, ao 

contrário das soluções binárias certas/erradas inerentes ao ensino tradicional. 

 No que se refere à avaliação, esta deve ter um aspecto formativo, ou seja, tem 

seu foco no processo ensino-aprendizagem. Está incorporada no ato de ensinar, integrada 

na ação de formação. Além disso, ao invés de dar atenção aos erros do discente, o foco é 

aquilo que ele sabe fazer e o seu potencial em aprimorar os seus conhecimentos. 

 Segundo Nunan (2004), a Perspectiva Acional parte das necessidades dos 

discentes para a escolha dos conteúdos e coloca a ênfase em aprender a se comunicar 

através da interação na língua-alvo. Usa textos autênticos e cria oportunidades para os 

alunos serem capazes de prestar atenção não só para a língua, mas também para o 

processo de aprendizagem. Além disso, a experiência pessoal do aluno é valorizada já 

que, corresponde a saberes importantes que contribuem para o seu progresso e assim, faz-

se uma ponte entre o uso da língua por parte do aluno dentro e fora da sala de aula. 

 A partir da abordagem em questão, pode-se dizer que: o estudante é um ator 

social; a língua é um conjunto de expressões que permitem realizar uma atividade social, 

muitas vezes extralinguística; a classe se torna um espaço social em que um grupo de 

pessoas se comunicam com o propósito de aprender juntos; a aula se torna um evento 

social e comunicativo. 

 

Chiaro! 

Figura 2 

 

 Examina-se o manual Chiaro! que se apoia na abordagem orientada para a ação. 

Elaborado pelas autoras Giulia de Savorgnani e Cinzia Cordera Alberti, foi publicado em 

2012 pela editora Alma Edizioni. Trata-se de um curso de italiano dirigido a estudantes 

adultos. Afirma apresentar uma estrutura ágil e objetivos educacionais de compreensão 
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imediata. Além de prefigurar um curso eficaz e acessível, mesmo para aqueles que nunca 

estudaram uma língua estrangeira. 

 Tem como objetivo capacitar os alunos para gerenciar as principais situações 

em italiano de comunicação diária e exercer as quatro competências de forma orientada e 

gradual. Dá enfoque à comunicação oral e interação na sala de aula. Textos autênticos 

proporcionam aos alunos inúmeras oportunidades para o confronto oral em pares ou em 

grupos em situações comunicativas encontradas na vida real. 

 A unidade “Un viaggio indimenticabile”22, presente no nível B2,  traz as 

seguintes competências pragmáticas: uma reclamação; um itinerário no próprio país/na 

própria região (contribuição para uma revista); projeto para o portal "Anjos para 

viajantes".  

 Seus objetivos didáticos são: expressar surpresa; expressar raiva; apaziguar a 

ira dos outros; protestar; descrever um itinerário; escolher um itinerário e motivar a 

escolha. Ou seja, objetivos característicos do Método Acional que tornam o discente 

consciente do processo de aprendizagem e ativo desde o início.  

 Na seção de produção (escrever e falar) os alunos são imediatamente 

convidados a usar as expressões e estruturas recém-descobertas, primeiro numa produção 

simples e guiada, depois em atividades progressivamente mais livres e um pouco mais 

exigentes. Como na atividade descrita a seguir: Trabalhe com um parceiro, pense em um 

itinerário no seu país ou na sua região e planeje uma viagem em etapas. Programe uma 

rotina que tenha a rota a se fazer, locais para visitar, meio de transporte etc. Se possível, 

desenhe um mapa. Cada dupla apresenta o seu itinerário. 

 As sequências de tarefas baseiam-se em input orais ou escritos que preveem 

momentos de produção, interação e colaboração entre os discentes. Os projetos em grupo 

são focados no uso integrado de diferentes habilidades e envolvem a criação de um 

produto comum. Têm uma função de resumo, por isso são normalmente encontrados no 

final da lição e geralmente fornecem duas fases de trabalho. Primeiro a realização de um 

produto em grupo e depois a apresentação de um resultado para a turma. Para o 

desenvolvimento, o professor deve formar grupos de maneira cuidadosa, coordenar os 

                                                           
22 Uma viagem inesquecível. 
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trabalhos com particular precisão e organizar o espaço de forma adequada, para que todos 

os grupos possam trabalhar ativamente.  

 Para melhor compreensão, cita-se a tarefa em grupo presente na unidade de 

Chiaro!: 

a.Dividam-se em grupos e formulem dicas de viagem para uma cidade/região- 

lugares imperdíveis, restaurantes para comer, museus para visitar, lojas para fazer 

compras, ideias para participar da vida cotidiana da cidade, coisas que é melhor não fazer, 

e assim por diante. 

b. Em seu grupo, procure pessoas que estejam dispostas a ser "anjos" e ajude-os a escrever 

seu perfil- nome, sobrenome, idade (se você quiser), interesses, idiomas falados, tipo de 

serviço que você quer oferecer. 

c. Cada grupo apresenta seu projeto e seus "anjos", a turma escolhe as ideias melhores e 

desenvolve uma proposta comum para criar uma seção do portal "Anjos para viajantes" 

dedicado à cidade/região. 

 A seção intutulada Culture a confronto23 apresenta uma contextualização que 

parte de temas tratados na unidade e se coloca em foco um aspecto ou situação relevante 

de um ponto de vista intercultural. Em seguida, propõe um diálogo comparativo, no qual 

os alunos são convidados a discutir comparando a cultura italiana com a cultura de 

origem. Esta atividade será ainda mais produtiva se pessoas de diferentes nacionalidades 

estiverem presentes na sala de aula. Eis as tarefas propostas pelo manual: 

Culturas de comparação 

A etiqueta do turista 

a.Veja os desenhos: qual é o problema nessas situações? Fale com um colega. 

b. Quais destes comportamentos são aceitos e quais são considerados rudes em seu país? 

Fale com alguns colegas. 

c. Em um grupo, tente escrever a "etiqueta turística na Itália". Em seguida, faça uma 

apresentação para a turma. 

 A unidade se conclui com uma página destinada a uma autoavaliação que o 

aluno faz para compreender o que aprendeu e como aprendeu. Desta forma, verifica-se se 

todos os objetivos didáticos foram alcançados. Em seguida, lemos a frase “errando se 

                                                           
23 Comparando culturas 
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aprende” e abaixo há espaços para o aluno preencher em realção a suas habilidades de 

produção escrita e leitura em sua língua materna e em língua italiana. O manual trata o 

erro como um momento importante da aprendizagem e convida o aluno a refletir sobre os 

motivos que o levaram a cometê-los e como evitá-los. 

 

1.3. A aprendizagem integrada de língua e conteúdo 

 

 Esta abordagem também conhecida como CLIL (Content and Language 

Integrated Learning) é uma metodologia inovadora na didática das línguas estrangeiras, 

que permite aprender conteúdos curriculares, ou seja, as disciplinas clássicas usando uma 

língua diferente da língua materna do aluno. Por exemplo, o conteúdo de Matemática, de 

História ou uma disciplina técnica podem ser ensinados através da língua italiana para 

alunos estrangeiros. A concepção desta abordagem é usar uma língua estrangeira como 

veículo para a aprendizagem de conteúdos disciplinares em contextos comunicativos 

autênticos. Pierangela Diadori afirma: “O CLIL é promovido pelos documentos da 

política europeia como uma ferramenta para promover a manutenção do plurilinguismo 

e da compreensão mútua (DIADORI, 2015). 

 Surge nos anos ’90 a metologia CLIL de modo a se adequar ao estudante 

estrangeiro frequentador de escolas italianas. Trata-se de uma ferramenta válida de 

reflexão para o ensino do italiano L2, promovendo assim a capacitação da comunidade 

docente para lecionar conteúdos não linguísticos para alunos estrangeiros. O docente deve 

selecionar materiais autênticos e os recursos com base nos conteúdos, no nível linguístico 

e nas exigências dos estudantes. Além disso, cabe a ele formular atividades que deem 

suporte e auxiliem na compreensão de textos, como materiais iconográficos, gráficos etc. 

Enfim, o objetivo é guiar a classe para a compreensão.  

 O site da Comissão Europeia, seção "Multilinguismo"24, fornece uma lista com 

os benefícios que derivam da introdução do CLIL no ambiente escolar. Afirma-se que 

constrói um conhecimento e uma visão intercultural; desenvolve habilidades de 

comunicação intercultural; melhora as competências linguísticas e habilidades de 

comunicação oral; desenvolve interesses e uma mentalidade multilingue; dá 

                                                           
24 <http://goo.gl/cTjp4V (in http://eur-lex.europa.eu)> 
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oportunidades concretas para estudar o mesmo conteúdo através de diferentes 

perspectivas; permite aos alunos maior contato com o idioma de destino; não requer horas 

adicionais de ensino; completa as outras matérias em vez de competir com estas; 

diversifica métodos e práticas na sala de aula; aumenta a motivação dos alunos e a 

confiança tanto nas línguas quanto nas matérias que são ensinadas. 

 Na Revista semestral para o ensino do italiano como segunda língua e língua 

estrangeira ILSA (Insegnanti Italiano Lingua Seconda Associati- Professores Italiano 

Segunda Língua Associados), Massimo Maggini discorre:  

“ Alguns estudiosos afirmam  que a metodologia CLIL constitui uma das 

melhores aplicações do ensino comunicativo e da aprendizagem baseada nas 

tarefas (Task Based Learning). Segunto tal perspectiva, não é necessário 

projetar tarefas individuais com o escopo de promover atividades linguísticas 

que tenham o foco no significado e não na forma, uma vez que o próprio CLIL 

é uma grande tarefa que garante o uso da língua estrangeira para a comunicação 

autêntica. Em outras palavras, as aulas CLIL são consideradas como um 

ambiente que oferece oportunidades para aprender por aquisição, ao invés de 

aprender por meio de um ensino explícito.” 

  

 A Rede Eurydice, criada pela Comissão Europeia em 1980, traz informações 

sobre a educação na Europa e no que diz respeito ao CLIL, reitera que é concebido como 

uma forma de aprendizagem que combina aspectos linguísticos e disciplinares 

(EURYDICE, 2005). Enfatizam-se objetivos como a preparação dos alunos para uma 

sociedade cada vez mais internacionalizada e a oferta de melhores perspectivas no 

mercado de trabalho (objetivos socioeconômicos); o docente deve transmitir aos alunos 

valores de tolerância e respeito em realçao às outras culturas (objetivos socioculturais); 

motivar os alunos a aprender línguas através da sua utilização do ponto de vista prático 

(objetivos linguísticos); estimular a aprendizagem de conteúdo graças a uma abordagem 

inovadora (objetivos educacionais). 

 No livro Insegnare italiano a stranieri, Pierangela Diadori (2015) alega que o 

quadro conceitual do CLIL pode ser sintetizado na teoria das 4C (conteúdo, comunicação, 

habilidades cognitivas, cultura). O conteúdo diz respeito à introdução na aula de novos 

conhecimentos disciplinares; a comunicação se refere à intereção na sala de aula entre 

docente e discentes; as habilidades cognitivas são ligadas ao raciocínio; a cultura faz 

referência ao multiculturalismo. 

 A aula baseada nesta abordagem coloca o estudante no centro do processo de 

aprendizagem. Proporcionando um ambiente que garanta que a aquisição ocorra de 
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maneira significativa. A construção do conhecimento se baseia na negociação entre aquilo 

que se sabe (enciclopédia pessoal) e as informações novas. A aprendizagem acontece num 

contexto de interação social. Portanto, é fundamental a colaboração e a harmonia 

interdisciplinar entre os professores de todas as disciplinas do currículo escolar. 

 Citam-se dois exemplos de livros que foram desenvolvidos com base na 

metodologia CIL: 

Uni.Italia 

 Figura 3 

 

 Uni.Italia trata-se de um curso desenvolvido para estudantes universitários 

estrangeiros. Realizado pelas autoras Eleonora Fragai , Ivana Fratter  e Elisabetta 

Jafrancesco, publicado em 2010 pela editora Mondadori Education/Le Monnier. O 

presente manual foi vencedor do Label Linguístico Europeu25 2010. 

 Seu público-alvo são estudantes estrangeiros de nível B1 e B2 matriculados em 

universidades estrangeiras que mantêm relações de colaboração cultural e científica com 

as várias universidades italianas; de cursos de graduação de universidades italianas; de 

programas universitários estrangeiros na Itália; aqueles que estudam no exterior 

disciplinas que implicam o conhecimento da língua italiana (Literatura, Arqueologia, 

História da Arte, Arquitetura, Música); estudantes adultos, que por razões culturais e 

profissionais precisam de um conhecimento profundo e específico da língua italiana; 

profissionais interessados em trabalhar na Itália em um contexto multicultural, que 

precisam de estratégias de comunicação para se inserir na realidade italiana e 

principalmente no ambiente de trabalho. 

 O objetivo do curso é desenvolver a competência linguístico-comunivativa 

necessária para gerir situações e eventos comunicativos no âmbito do estudo ou do 

trabalho. Ademais, prepara-se o aluno com o intuito de obter uma competência adequada 

para a realização dos exames de certificação de nível B2 reconhecidos internacionalmente 

                                                           
25 Reconhecimento europeu de projetos inovadores no campo do ensino e de aprendizagem de línguas  
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(CELI, CILS, IT), que permitem o ingresso em universitades italianas sem a necessidade 

de prestar o teste de proficiência linguística. 

 O manual é constituído por quinze unidades didáticas. Cada uma centra-se em 

um tema de estudo e é divida em seções que tratam dos aspectos lingüístico-

comunicativos (textual, lexical, estrutural), cognitivos (habilidades de aprendizagem, 

estratégias de aprendizagem) e aspectos culturais, que compõem o programa do curso. As 

subdivisões das unidades são as seguintes: 

• Introdução - apresenta o tema e ativa os conhecimentos prévios dos alunos; 

• O tema de abertura - propõe um texto oral ou escrito com os principais conteúdos 

temáticos e reflexões linguíco-comunicativas; 

• Instrumentos para aprender- atividades para o desenvolvimento da competência 

metacognitiva referente a saber aprender; 

• Conteúdos linguísticos - (textuais, lexicais, gramaticais), textos e atividades de vários 

gêneros que propõem um detalhamento dos aspectos citados; 

• Extensão - retoma os argumentos tratados na unidade e propõe textos e atividades de 

expansão para refletir e discutir em grupo; 

• Laboratório - oferece ideias para projetos de trabalhos a serem desenvolvidos com 

recursos multimídia de vários tipos; 

• Autoavaliação - integra o percurso da unidade com atividades individuais para avaliar 

globalmente a conveniência dos temas abordados e verificar a realização dos 

objetivos definidos. 

 A seguir um exemplo desta apresentação retirada da unidade 5 intitulada 

Fármacos e terapias: 

➢ Introdução -Terapias alternativas 

➢ Tema de abertura -Uso inteligente dos fármacos 

➢ Instrumentos para aprender- Elaborar um questionário 

➢ Conteúdos linguísticos  

■ Textuais- Artigo científico; conectivos adversativos 

■ Lexicais- Léxico da farmácia 

■Gramaticais- Subjuntivo presente e passado; subjuntivo e indicativo nas 

subordinadas objetivas e subjetivas; subordinadas objetivas explícitas e implícitas 

➢ Extensão- experimentação dos fármacos 
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➢  Laboratório  

➢ Autoavaliação 

 Uni.Italia é um manual inovador no plano metodológico e incorpora 

integralmente recomendações dos documentos mais recentes da Comunidade Europeia 

como por exemplo, o Portfólio Europeu das Línguas26 e a Autobiografia dos Encontros 

Interculturais27, que apóiam a autonomia daqueles que aprendem a língua em uma 

dimensão intercultural. 

 O manual em questão tem suporte, outrossim, na proficiência cognitiva em 

língua acadêmica (CALP-Cognitive academic language proficiency). Termo 

desenvolvido por Jim Cummins, professor do Instituto de Estudos de Ontário em 

Educação da Universidade de Toronto. CALP se refere ao aprendizado acadêmico formal, 

em oposição ao BICS (Basic interpersonal communicative skills) isto é, habilidades 

comunicativas interpessoais básicas, que são habilidades de linguagem necessárias para 

interagir em situações sociais, por exemplo, quando se fala com um amigo ao telefone. 

Alunos normalmente desenvolvem a proficiência no BICS bem antes de adquirirem uma 

elevada compreensão do CALP, a linguagem acadêmica. Como resultado, os discentes 

podem inicialmente parecer totalmente proficientes e fluentes, enquanto ainda lutam com 

lacunas linguísticas significativas (CUMMINS, 2003). 

 

Considerações Finais 

 

 O presente trabalho propôs uma exposição das abordagens metodológicas do 

ensino de língua italiana como segunda língua (L2), ou seja, o cenário atual da didática 

de língua italiana para estudantes estrangeiros que se encontram na Itália. 

 A Abordagem Humanista-Afetiva, apesar de não ser contemporânea, 

influenciou nas novas metodologias, graças à hipótese desenvolvida por Krashen (1987) 

do filtro afetivo, que dá importância ao fator psicológico em relação ao aprendizado de 

idiomas e confere ao discente uma posição de protagonista neste processo. Cita-se 

outrossim, a Abordagem Comunicativa, cujos princípios norteadores como a ênfase da 

                                                           
26 <https://rm.coe.int/16802fd004> 
27 <https://rm.coe.int/autobiografia-degli-incontri-interculturali/16806bf02c> 
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função pragmática da língua e a promoção da compreensão intercultural estão presentes 

nas correntes mais atuais. 

 A primeira das três metodologias abordadas no decorrer desta pesquisa, trata-se 

da Abordagem Eclética também conhecida como Pós-Método e Não-Método. Origina-se 

a partir de uma campanha contra o método, pois acredita-se que o método corresponda a 

um sistema rígido de regras. Tal negação exige que o docente seja conhecedor de muitas 

metodologias para lançar mão das técnicas mais pertinentes de ensino a serem aplicadas 

com cada classe. 

 A segunda metodologia em vigor na didática do italiano L2 refere-se à 

Perspectiva Acional. O aprendiz é encarado como um verdadeiro ator social. Por isso, 

deve-se aprender fazendo, a partir de uma dimensão colaborativa, ademais, estimula-se a 

autonomia do discente. 

 A terceira e última abordagem diz respeito à Aprendizagem Integrada de Língua 

e Conteúdo. Surge a partir dos anos 1990 com o intuito de utilizar a língua italiana como 

veículo para a aprendizagem de conteúdos curriculares. Possui uma visão intercultural, 

desenvolve uma mentalidade multilíngue e transdisciplinar. 

 Em virtude dos fatos mencionados, pode-se afirmar que até os anos 1960 uma 

nova abordagem contestava os preceitos da anterior. Após essa data, as metodologias 

passaram a se complementar, os conceitos pedagógicos de maior relevância empírica são 

mantidos e ideologias inovadoras são agregadas com a intenção de aperfeiçoar o processo 

de ensino-aprendizagem. 
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O JOGO E AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS COMO CONSTITUINTES DO 

PROCESSO DE ENSINO/APRENDIZAGEM DE UMA LÍNGUA 

ESTRANGEIRA PARA CRIANÇAS 

 

 

Livia Eccard 

 (UFRJ – CAP-UERJ) 

 

Diversos teóricos da educação e da psicologia observaram o jogo infantil e 

refletiram sobre o desenvolvimento da criança através dele, provando que a aprendizagem 

está diretamente ligada ao corpo, pois é agindo sobre o mundo que ela aprende sobre ele. 

Do ponto de vista vigotskiano, ao brincar, a criança desenvolve a capacidade de 

usar os elementos conforme o universo simbólico da brincadeira e, assim, modificar a 

função de um elemento para criar o efeito que deseja. Para Vigotski (1998) o brincar é a 

etapa mais importante da vida infantil e permite a criação da situação imaginária, o 

desenvolvimento da representação e do símbolo. 

 Já segundo Piaget (1990), o brincar seria um fator de desenvolvimento cognitivo 

e também uma forma de adequação ao mundo externo, sendo, então, um aspecto ativo e 

importante do desenvolvimento intelectual infantil. Para o autor, a representação de 

fenômenos externos não influencia na aquisição de conhecimento, mas sim a interação da 

criança com o meio em que vive. E são os processos de acomodação e assimilação que 

permitem que a realidade presenciada se transforme em conhecimento. No jogo, há uma 

predominância da assimilação e, assim, a criança compreende o mundo à sua maneira. 

 As palavras lúdico e jogo são amplamente discutidas em diversas áreas das 

ciências humanas (pedagogia, antropologia, sociologia, psicologia, didática, dentre 

outras), o que nos mostra incessantes tentativas de classificá-las e diferenciá-las. Neste 

trabalho, as tratamos como sinônimas, assim como Brougère (1998: 14-15), que afirma 

que em uma rápida análise lexical, a palavra jogo tem três significações: ela é sinônima 

de atividade lúdica, visto que se trata de uma situação onde há pessoas jogando; é também 

uma estrutura, um sistema de regras que existe independentemente de haver pessoas 

jogando – como o futebol, o xadrez, etc. –; e, é também, material de jogo que pode, em 

alguns casos, ser associado à palavra brinquedo. 

Huizinga (1971), assumindo que a tarefa de definir “jogo” é árdua e complexa, 

devido a seus múltiplos entendimentos e significações nas diferentes culturas, ressalta 
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que a função do jogo é o que importa, visto que ela prevalece a mesma em qualquer 

sociedade e cultura. 

Para esta relação entre jogo e cultura, Brougère (2004) explica que a criança 

aprende a brincar de acordo com o seu meio, e isso faz com que ela aprenda a cultura na 

qual está inserida. As culturas lúdicas são diferentes de país para país, devido aos 

costumes próprios, mas elas também podem divergir de acordo com o meio social, a 

cidade e o gênero da criança. Ao brincar, a criança produz sua própria cultura lúdica, e é 

todo o conjunto de suas experiências, inclusive as brincadeiras enquanto bebê, que vão 

fazê-la constituir essa cultura. Assim, o jogo e a cultura estão profundamente ligados, já 

que o jogo produz uma cultura, cultura essa que ele precisa para existir.   

Na essência do jogo, encontramos a primeira de suas características fundamentais: 

o fato de ser livre e voluntário. Os adultos podem facilmente dispensar o jogo, 

considerando-o algo supérfluo, pois ele “só se torna uma necessidade urgente na medida 

em que o prazer por ele provocado o transforma numa necessidade” (HUIZINGA, 

1971:11). 

A segunda característica é que o jogo não é vida real. A criança reconhece seus 

momentos de imaginação e de faz de conta e os diferencia da realidade. Mas não é por 

isso que o jogo deixa de ser uma atividade séria, sendo “capaz, a qualquer momento, de 

absorver inteiramente o jogador.” (Idem, p. 11). 

 Situado fora do mecanismo de satisfação imediata das necessidades e desejos, o 

jogo é atividade temporária, que encontra fim em si mesmo, e que se realiza almejando a 

satisfação que consiste na própria realização. O fato de distinguir-se da vida comum e de 

se apresentar como um intervalo, uma pausa constitui sua terceira característica: o 

isolamento, a limitação. Seu início e fim são bem definidos, mas nada impede sua 

repetição, o que caracteriza uma de suas qualidades fundamentais. 

A quarta e última característica fundamental do jogo é o fato de ele “criar ordem 

e ser ordem” (Idem, p. 13). O jogo “introduz na confusão da vida e na imperfeição do 

mundo uma perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e absoluta” 

(HUIZINGA, 1971:13). Ele, assim como o agente mediador, tem o poder de enfeitiçar, 

fascinar e cativar, criando um ambiente deslocado da realidade, mas, ao mesmo tempo, 

pertencente a ela.  
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 Ainda para Huizinga (1971:14), o jogador que aceita entrar no jogo, aceita suas 

regras, que são absolutas e indiscutíveis. Sua quebra repercute no fim do jogo. Essas 

regras podem ser de diferentes naturezas, como em um jogo de cartas ou de xadrez, onde 

há lei que regem movimentos e ações, mas também há situações lúdicas onde a regra do 

jogo é o faz de conta, como as situações de imaginação infantil, que recriam uma escola 

ou um supermercado; neste caso, é a fuga do personagem e o não acompanhamento da 

cena imaginária que fundam a infração. 

Caillois (1967:75) corrobora Huizinga (1971), ao afirmar que as regras são 

inseparáveis do jogo e que “são elas que o transformam em instrumento de cultura 

fecundo e decisivo.”28. Mesmo admitindo que a variedade de jogos dificulta a tarefa de 

classificá-los em um pequeno número de categorias, Caillois propõe 4 classificações 

gerais: Agôn, Alea, Mimicry e Ilinx. 

Agôn é a primeira das categorias e inclui todos os jogos de competição, sejam eles 

de caráter físico, como a rapidez, a força, ou de caráter mental, como a memória e o 

raciocínio. Esses jogos podem ser disputados entre duplas ou equipes (jogos de futebol, 

tênis, jogo da memória, damas) ou em número não determinado (corridas, atletismo).  

Nesses jogos, a motivação de cada participante é ter sua excelência reconhecida, 

o que os torna exigentes nos quesitos atenção, prática, esforço e vontade de vencer, e 

exige disciplina e perseverança. “O agôn se apresenta como a forma pura do mérito 

pessoal e serve para manifestá-lo.”29 (CAILLOIS, 1967: 53). 

Alea é a segunda categoria apresentada e representa os jogos de azar. O jogador 

não utiliza suas qualidades e inteligência: ele é totalmente passivo. Nesses jogos, o 

resultado não depende do jogador, pois ganhar significa vencer o adversário e o destino. 

Essa categoria é o exato oposto do agôn já que aqui o jogador é um mero espectador à 

espera do resultado. Ela despreza o trabalho, a paciência, a habilidade e o treino.  

Muitos jogos podem ser uma combinação de agôn e alea, como a maioria dos 

jogos de carta, pois essas duas categorias contêm atitudes opostas, mas obedecem a uma 

mesma lei que é a criação de situações artificiais de igualdade entre os jogadores. 

A terceira categoria é o mimicry. Nela, “qualquer jogo supõe o aceite temporário, 

senão de uma ilusão, pelo menos de um universo fechado, convencional e, sob certa 

                                                           
28 « Ce sont elles qui le transforment en instrument de culture fécond et décisif.» 
29 « L’agôn se présente comme la forme pure du mérite personnel et sert à le manifester. » 
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perspectiva, fictício.”30 (Idem, p. 61). O princípio é o de acreditar, se convencer ou 

convencer os outros de que somos outros que não nós mesmos. O prazer está em ser outro, 

e não em enganar o espectador. Como estão envolvidas aqui a atividade, a imaginação e 

a interpretação, todas as artes do espetáculo como a dança, o teatro ou as imitações 

infantis, fantasias e mímicas fazem parte do mimicry. 

Bem o sabemos que em um ambiente de sala de aula de língua estrangeira 

vivemos, criamos (professores e alunos) identidades fictícias. Não excluindo o público 

adulto, ressaltaremos aqui as crianças que criam e (re)inventam personagens e situações 

a todo momento. Imaginar faz parte da rotina infantil e estimular as situações de mimicry 

torna a sala de aula um espaço favorável para a brincadeira, logo, para a aprendizagem.  

A quarta e última categoria é Ilinx. Reunindo todos os jogos de vertigem, que 

podem ser tanto físicos quanto morais, englobam as acrobacias, o alpinismo, esportes 

radicais, ou mesmo o escorregador e o carrossel. 

O essencial aqui está na continuação da angústia específica, do pânico 

momentâneo que define o termo vertigem e incontestáveis aspectos do jogo 

que estão associados: liberdade de aceitar ou recusar o teste, limites rígidos e 

imutáveis, separação do resto e da realidade. (IDEM, p. 75).  

 

Considerando as teorias apresentadas, o jogo faz parte da cultura e é algo livre e 

incerto. “As crianças e os animais brincam porque gostam de brincar, e é precisamente 

em tal fato que reside sua liberdade” (HUIZINGA, 1971: 10). Se o jogo não pode se 

constituir enquanto uma tarefa para manter sua natureza livre, como pensá-lo como 

constituinte do processo de ensino/aprendizagem de uma língua estrangeira? 

 Kishimoto (2012: 48) afirma que no contexto educacional, “o ponto de partida é 

o lúdico porque o interesse da criança mobiliza a mente infantil.” e Huizinga (1971: 10) 

explica que em relação à criança, o caráter de liberdade do jogo poderia ser questionado, 

já que elas são levadas “ao jogo pela força do seu instinto e pela necessidade de 

desenvolverem suas faculdades físicas e seletivas”. Portanto, se no processo de 

ensino/aprendizagem, as atividades forem vistas como fonte de prazer, almejadas e 

apreciadas, mantém-se assim, o caráter de jogo.  

Piaget (1990) explica ainda que no jogo e na arte há uma ilusão voluntária 

consciente, ou seja, a imaginação representa o objetivo lúdico como verdadeiro, e o prazer 

                                                           
30 « Tout jeu suppose l’acceptation temporaire, sinon d’une illusion [...], du moins d’un univers clos, 

conventionnel et, à certains égards, fictif. » 
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de ser nos lembra que somos nós mesmos quem criamos essa ilusão. Esse simbolismo 

“oferece à criança a linguagem pessoal viva e dinâmica, indispensável para exprimir sua 

subjetividade intraduzível somente na linguagem coletiva” (PIAGET, 1990: 214). 

Considerar, então, o jogo como uma forma de diversão, não é excluir seu papel 

educativo, é separar algumas formas de pensar essa questão em relação à criança, a suas 

características psicológicas e a seu desenvolvimento.  

Vale ressaltar aqui que Vigotski (1998) compreende a mediação como processo 

cultural pela aprendizagem e é esse processo que caracteriza a relação do homem com o 

mundo e com outros homens, ou seja, a construção do conhecimento é uma interação 

mediada por várias relações, pois a mediação cria as possibilidades de reelaboração 

(recriação) da realidade.  

Sendo assim, e distinguindo os dois tipos de elementos mediadores propostos por 

Vigotski: os instrumentos e o signo, podemos considerar o jogo como um desses 

elementos, visto que o ser humano, enquanto sujeito do conhecimento, não tem acesso 

direto às coisas, mas sim um acesso mediado por meio de recortes do real realizados pelos 

sistemas simbólicos que possui e esses recortes do real podem ser feitos através de jogos 

e brincadeiras. 

Porcher e Groux (1998: 90) afirmam que “brincando de aprender uma língua 

estrangeira, eles realmente a aprendem.”31, logo, as atividades lúdicas podem ser de 

grande valia e o professor de língua estrangeira deve criar intencionalmente essas 

situações lúdicas em sala de aula. 

Desta forma, um programa que vise o ensino de Francês Língua Estrangeira (FLE) 

para as crianças deve levar em conta as necessidades específicas da idade, sejam elas 

motoras ou afetivas, assim como os pontos de interesse, as capacidades e os processos de 

aprendizagem desse jovem público, no momento de pensar e selecionar atividades e jogos 

que integrarão o programa, pois como corrobora Garcia (2000: 96) “os fluxos lúdicos são 

fontes primárias de aprendizagem. [...] Devemos lutar com todas as forças pelos direitos 

da criança à livre expressão dos seus próprios modos brincantes”. 

                                                           

31 En jouant à apprendre une langue étrangère, ils l’apprennent vraiment. 
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Desde o nascimento, as crianças já estão inseridas em contextos sociais diversos 

que lhes apresentam sons, formas, aromas, cores, texturas, gestos, e diversas 

manifestações culturais e expressivas que integram o mundo ao seu redor. O contexto 

escolar deve, portanto, incorporar e incrementar essa riqueza de possibilidades, não as 

excluir, como vemos em alguns estabelecimentos. 

As crianças, altamente desejosas de se manifestar expressivamente (por meio de 

desenhos, pinturas, esculturas, dança), são capazes de utilizar diferentes linguagens; 

porém, não raramente, são reprimidas nos contextos escolares ou pelos pais, que estão 

condicionados a pensar nas linguagens sempre relacionadas à fala ou à escrita e deixam 

de pensá-las adjuntas ao movimento, ao desenho, à dramatização, à brincadeira, à 

fotografia, à música, à dança, ao gesto, etc.  

Para Garcia, (2000: 55) é, infelizmente, na escola primária que  

a criança aprende a não ser ela mesma, quando vê que não pode competir com 

os esforços da escola que com seus programas funcionam com o objetivo de 

fabricar toda a tristeza e estrangular o artista que habita cada criança. 

 

As múltiplas linguagens são ações naturais do universo da criança e estimular o 

seu uso, neste ambiente de ensino/aprendizagem, significa auxiliar o completo 

desenvolvimento infantil.  

Sendo assim, falar das múltiplas linguagens no contexto infantil, significa falar de 

elementos que revelam as características da linguagem própria da criança, como por 

exemplo: ludicidade, simbolismo, imaginação, representação. Recorrer às linguagens 

artística, corporal, musical, oral, escrita, pictórica, dramática, como formas de estabelecer 

comunicação com o mundo, é um direito que a criança tem e que o processo de 

ensino/aprendizagem deve assegurar. 

 Indagamo-nos, então: o que são essas múltiplas linguagens e como incluí-las no 

currículo infantil? Na incapacidade de enumerar todas elas, destacamos aqui algumas: 

A linguagem plástica explorada por atividades como desenho e/ou pintura (traços, 

riscos, paisagens, pessoas, animais) pode ser realizada sobre diferentes suportes e com 

diversos materiais. Os desenhos são como um jogo onde há narrativas, imaginações, 

inventividade típicas de cada criança.  



116 
 

Língua Estrangeira e Currículo 

Os desenhos das crianças podem ser considerados como metáforas visuais, formas 

de explicar abstrações tais como o amor, a alegria, o futuro, ou ainda uma possibilidade 

de atribuir a uma coisa o nome de outra, com traços e formas, às vezes inusitados.  

As crianças interpretam sua realidade em seus traços e cores. Sendo assim, 

podemos considerar seus desenhos como a sua maneira própria extra-verbal de expressar 

sentimentos, tais como alegria, amor, desejo. Estar com as crianças, observar, preparar 

junto com elas espaços privilegiados para se expressarem é, então, algo essencial e deve 

ser garantido, tanto na escola quanto nos cursos de língua estrangeira e no ambiente 

familiar. 

Diversos suportes para o desenho devem ser oferecidos à criança, com variedade 

de cores, texturas e formas e tamanhos. Como instrumentos, além dos lápis de cor, canetas 

hidrocor, giz de cera, tintas variadas e por que não carvão e cacos de tijolos.  

O papel não deve ser o único material a ser oferecido para as crianças; a pintura 

corporal é também um modo de exploração e interação, bem como o chão ou então, os 

tablets e computadores já inseridos na realidade dessa geração, que desde muito novos já 

sabem manusear tais equipamentos, mesmo sem conhecimento da escrita. 

O desenvolvimento da linguagem escrita, segundo Vigotski (1998), se dá pela 

mudança do desenho de coisas, para o desenho de palavras. De fato, o segredo do ensino 

da linguagem escrita está atrelado à organização adequada dessa transição. Uma vez 

dominado o princípio da linguagem escrita, a criança passa à etapa de aperfeiçoamento. 

Considerando o domínio de um complexo sistema de símbolos que é a linguagem 

escrita, Vigotski ressalta que sua aprendizagem não pode ser alcançada de forma externa 

e mecânica. Para ele, a escrita é o resultado das diversas experiências que a criança realiza 

durante sua infância, por meio dos gestos, brincadeiras, manipulações e pelo movimento 

do seu corpo, proporcionado pelas atividades envolvendo a dança e a música. Dessa 

forma, compreendemos que a escrita se compõe nas mais diversas relações estabelecidas 

pela criança, no decorrer das atividades que realiza. 

Uma outra linguagem é a corporal. Esta é frequentemente expressa por meio de 

atividades lúdicas como os jogos e brincadeiras, mímicas, atividades de conscientização 

corporal, etc.  
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Todas as crianças podem se expressar com repertório que é próprio de seu corpo, 

criando coreografias, passos e movimentos próprios. Segundo Gardner (1994) o 

desenvolvimento e o contato com a linguagem corporal estimulam no indivíduo áreas do 

cérebro que acentuam a percepção, aumentando a sensibilidade, o raciocínio, a 

concentração, a memória e a coordenação motora. O uso da linguagem corporal, logo, da 

inteligência corporal cinestésica, é um elo integrador entre os aspectos motor, cognitivo, 

afetivo e social, pois a criança consegue compreender o mundo a sua volta quando vive 

experiências sensórias motoras, ou seja, interage com seu corpo e com o mundo que a 

cerca e é, então, desse modo, que ela assimila conhecimento. 

 Destacamos, por fim, a linguagem teatral. O contato com esta linguagem permite 

e estimula o desenvolvimento, a socialização, a coordenação, e a criatividade, assim como 

ajuda crianças e adolescentes a perderem a timidez, a desenvolver a noção do trabalho 

em grupo e a se interessar mais por textos e autores variados. 

Segundo Garcia (2000: 101) “o teatro é um pot-pourri de linguagens [...]. 

Trabalhamos música, artes plásticas, voz, corpo e teatro propriamente dito”. Para Massaro 

(2008: 68), o teatro é uma linguagem composta pela articulação de “signos visuais, 

sonoros, linguísticos, paralinguísticos e espaciais”.   

Esta articulação de signos, cujo trabalho pedagógico costuma ser 

compartimentado pela escola, é pertinente ao universo infantil. Assim, práticas 

adjetivamente teatrais, nos termos de Massaro, ou seja, atividades oriundas do domínio 

teatral, ainda que não sejam Teatro enquanto Arte, podem ser consideradas como formas 

lúdicas não apenas para atrair a atenção das crianças, mas, sobretudo, para envolvê-las 

num jogo ficcional.  

Dentre essas práticas adjetivamente teatrais, destacamos o jogo dramático infantil, 

que veremos de forma mais aprofundada a seguir. 

A língua e o corpo, assim como o corpo e a mente, vêm sendo tratados como dois 

paradigmas distantes e não relacionáveis. O dualismo filosófico de Platão sugere que a 

alma (que estamos nos permitindo interpretar como mente) é superior ao corpo e por se 

tratar de uma prisioneira, vive em completa ignorância, como pode ser visto na afirmação 

a seguir: 
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- Vou dizer-te. É uma coisa bem conhecida dos amigos do saber, que sua alma, 

quando foi tomada sob os cuidados da filosofia, se encontrava completamente 

acorrentada a um corpo e como que colada a ele; que o corpo constituía para a 

alma uma espécie de prisão, através da qual ela devia forçosamente encarar as 

realidades, ao invés de fazê-lo por seus próprios meios e através de si mesma; 

que, enfim, ela estava submersa numa ignorância absoluta. (PLATÃO, 1972: 

94). 

 

Essa visão de que o corpo é algo secundário e aprisionador dominou o pensamento 

humano durante centenas de anos. E é na Grécia antiga que o culto à beleza/ao corpo teve 

seu apogeu. Buscando desenvolver o corpo através de atividades artísticas e atléticas para 

que esse fosse perfeitamente proporcional e gracioso em movimento, equilíbrio e 

tonicidade, os gregos buscaram a harmonia entre mente e corpo, para que a mente fosse 

treinada para usar o corpo e o corpo respondesse aos estímulos da mente. (GARDNER, 

1994:161) 

O aumento significativo de pesquisas na área das Ciências Humanas, assim como 

o interesse por estudos em psicomotricidade, psicolinguística, dentre outros, nos mostra 

que o corpo já não está mais tão esquecido na sociedade atual. As inter-relações entre o 

corpo e a mente deixam de ser consideradas impossíveis e mostram que o ser humano, 

em especial as crianças, precisam se movimentar. 

Porém, no plano educacional, Vieira (2002: 31-32) explica que, apesar da escola 

ter como função impulsionar o desenvolvimento social, afetivo, motor e intelectual da 

criança, logo, integral (corpo e mente), muitas escolas consideram normal, 

paradoxalmente, que elas permaneçam sentadas durante horas em carteiras individuais 

que impossibilitam o contato físico e as interações. 

 Ainda são raras as escolas que estimulam a integração entre os alunos através do 

corpo, considerada por Massaro (2008: 80) como “fator chave para a aquisição de uma 

língua estrangeira”. 

Kishimoto (2012: 58) afirma que “o brincar com sons, com música, com gestos, 

tão significativos e agradáveis para a criança, é pouco utilizado pelas instituições infantis, 

certamente por razões relacionadas à formação e cultura docente”, esquecendo dos 

ensinamentos piagetianos, que mostram que a aprendizagem passa pelo corpo, pelo 

menos quando nos referimos à criança.  
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Corroborando esta ideia, o Referencial Curricular Nacional para a Educação 

Infantil afirma que “gestos, movimentos corporais, sons produzidos, expressões faciais, 

as brincadeiras e toda forma de expressão, representação e comunicação devem ser 

consideradas como fonte de conhecimento para o professor sobre o que a criança já sabe.” 

(BRASIL: 1998: 33). 

Podemos dizer que, na visão de Piaget, o desenvolvimento é essencialmente um 

processo de estabilizações sucessivas que levam a modos de agir e de pensar cada vez 

mais complexos e ordenados. Desta forma, é possível considerar que o processo de 

aprendizagem ocorre por meio de bases que envolvem um corpo em toda sua plenitude e 

potencial e que esse corpo precisa de estímulos que envolvam todos os sentidos. 

Nosso corpo é genuinamente um corpo de expressões e movimentos, e é através 

do desenvolvimento sensório-motor para Piaget ou, nas palavras de Gardner, da 

inteligência corporal-cinestésica, que a criança descobre essas possibilidades. 

Como a criança se expressa com o corpo e no corpo, Piaget (1967) afirma que o 

movimento é considerado como primordial para o desenvolvimento cognitivo e 

psicomotor infantil. Sendo assim, a interação da criança com ações motoras, visuais e 

auditivas no mundo que a cerca é essencial para seu desenvolvimento integral, tanto no 

âmbito escolar quanto em casa, através de estímulos e encorajamento dos pais.32 

Se mantivermos essas condições ideais para o desenvolvimento infantil enquanto 

um todo, consequentemente, a apropriação da LE será otimizada, como legitima Weyl ao 

afirmar que “falar ou ensinar uma língua estrangeira são atividades físicas tanto quanto 

afetivas e intelectuais, pois ambos requerem investimento corporal completo que solicita 

todos os órgãos dos sentidos.” (WEYL, 1991, apud VIEIRA, 2002: 32). 

 Embora aprender uma língua estrangeira signifique adquirir novos hábitos 

corporais e culturais, novos movimentos, segundo Cormansky, (1992: 6) “o aprendiz de 

língua estrangeira frequentemente parece um deficiente ao qual conciliamos apenas um 

                                                           
32 Sobre este assunto, vale ressaltar que Slade (1978) além de apresentar para os professores a importância 

do jogo dramático e sugestões de introdução e aplicação nos diversos níveis escolares, dá alguns conselhos 

aos pais para estimularem o jogo dramático em casa, mostrando, assim, a importância deste ‘jogo” para o 

desenvolvimento infantil. 
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modo de expressão, o modo verbal, em detrimento de qualquer outro, especialmente, o 

não-verbal.”33.  

O não-verbal, ou extra-verbal, como prefere o autor, é de extrema importância no 

contato com a língua estrangeira, porém, não estamos mais à vontade com nosso corpo 

como se deveria. Brook (1991: 76, apud MASSARO, 2008: 96) sublinha que “o que 

bloqueia a maioria das pessoas hoje em dia, é a fala. Não se deve, portanto, começar com 

a fala, com as ideias, mas com o corpo. O corpo livre é o primeiro passo”. 

Se o corpo deve ser e estar livre, não se podem impedir as crianças de fazerem o 

que elas fazem de mais natural: brincar e se movimentar. 

Para Slade (1978:17), o jogo dramático é um comportamento natural dos seres 

humanos e é vital para a vida jovem; logo, contribui e faz parte do desenvolvimento 

infantil.  Sendo o jogo dramático essa prática espontânea e estimulante da criatividade, e 

considerando que ele já integra o currículo de Educação Infantil em algumas instituições, 

por que não as incluir nos programas de ensino de LE para as crianças? 

O jogo dramático “não é uma atividade de ócio, mas antes a maneira da criança 

pensar, comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, ousar, experimentar, criar e absorver. O 

jogo é na verdade a vida.” (Idem, 17-18). 

Essa afirmação nos faz ponderar que o jogo dramático cria, então, a possibilidade 

de a criança ser ao mesmo tempo ela, qualquer um e/ou múltiplas, criando identidades 

fictícias quando convém ao jogo. Isto porque, espontaneamente, a criança se deixa imergir 

em novas experiências de sentir e atuar no mundo, mesmo que esse mundo seja 

imaginário. Mas, de todo modo, possibilita à criança experimentar e compreender as 

diferenças que formam os seres. 

Ora, não é também disso de que se trata a apropriação de uma LE? Conhecer e 

adentrar uma nova cultura e enunciação em LE? Para Reis (2008) “essa nova enunciação 

                                                           
33 «L’apprenant en langue étrangère a souvent l’air d’un handicapé à qui on ne semble accorder qu’un seule 

mode d’expression, le mode verbal au détriment de tout autre, le non verbal notamment. » 
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implica em um novo corpo, uma nova identidade que permite ao sujeito [adulto] poder 

‘ser’ inclusive em língua estrangeira” (REIS, 2008:135)34. 

Na infância, estimular o jogo dramático na aula de LE permite à criança criar e 

desenvolver novas ações em contexto ficcional.  

Slade chama particularmente nossa atenção ao afirmar que o jogo dramático é uma 

maneira de a criança descobrir “a vida e a si mesma através de tentativas emocionais e 

físicas e depois através da prática repetitiva.” (SLADE, 1978:18). A valia do jogo 

dramático na aula de LE está, então, na possibilidade de a criança compreender o mundo 

exterior a partir da experimentação “imaginária” de relações humanas que acontecem em 

seu cotidiano, usando a LE em diversas situações e contextos. 

Com base nas concepções apresentadas, podemos afirmar então, que o jogo 

dramático infantil é uma maneira de inserir a língua estrangeira no cotidiano das crianças, 

visto que a imaginação e o corpo fazem parte do processo de aprendizagem, durante todo 

o desenvolvimento infantil. A linguagem oral dos bebês e sua significação é apoiada pela 

linguagem corporal: gestos e sinais. Da mesma forma, a linguagem corporal das crianças 

mais velhas está vinculada não só a forma que utilizam para se comunicar, mas também 

para aprender.  

Se a atividade motora influencia o desenvolvimento infantil, e o processo de 

aprendizagem passa obrigatoriamente por tudo aquilo que sabemos e vivenciamos, 

acreditar na educação de um indivíduo sem considerar o seu comportamento motor é uma 

crença ilusória, pois “o corpo é mais do que simplesmente uma outra máquina [...] Ele é 

também o recipiente do senso do eu do indivíduo, seus sentimentos e aspirações mais 

pessoais” (GARDNER, 1994:183). 

 

 

 

 

                                                           
34 Ainda que Reis se refira à concepção de jogo dramático defendida por Jean-Pierre Ryngaert na obra “Le 

jeu dramatique en milieu scolaire” na qual ele não se refere ao universo infantil. 
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ENSINO DE FLE NO CONTEXTO ESCOLAR CARIOCA:  

QUAL/QUAIS ABORDAGEM(NS)? 

 

 

Marcelino Moreira Magalhães Filho 

 (UFRJ / ALIANÇA FRANCESA) 

 

Introdução 

 

 O ensino de francês no Brasil, bem como o das demais línguas estrangeiras35 

comumente incluídas nos currículos escolares, conheceu diferentes realidades ao longo 

do tempo. Essas transformações estão, de uma forma geral, alinhadas com as mudanças 

que surgiram na Europa, no campo da didática de línguas estrangeiras. Desde que o ensino 

de línguas estrangeiras passou a figurar como componente curricular em instituições 

escolares até os dias atuais, são notórias as transformações que ocorreram e ocorrem na 

concepção de linguagem, de ensino e de estratégias metodológicas. 

 Tendo em vista toda essa variedade de formas de se conceber o ensino de línguas, 

o presente artigo tem como finalidade investigar de que forma o ensino de francês vem 

sendo abordado, atualmente, no contexto escolar carioca. Ciente de que as mudanças não 

representam necessariamente uma evolução com juízo de valores, o trabalho apresentado 

parte de uma curiosidade genuína de verificar se as estratégias metodológicas adotadas 

pelas escolas aparecem em documentos cujo objetivo é de apresentar os valores da 

instituição, como os projetos político pedagógico, e ainda, se eles acompanham, em 

alguma medida, essas transformações observadas ao longo do tempo. 

 Nesse sentido, faremos em um primeiro momento um breve panorama das 

metodologias de ensino de línguas que se estabeleceram no decorrer dos séculos: desde a 

metodologia tradicional até a perspectiva acional. A partir da identificação de algumas 

características centrais de cada uma delas, apresento, em um segundo momento, uma 

análise dos projetos político-pedagógicos de três instituições escolares cariocas: uma na 

esfera do ensino privado (Liceu Franco-Brasileiro), outra no âmbito do ensino federal 

                                                           
35 O termo “língua estrangeira” será utilizado para se alinhar ao conceito usado pelos documentos analisados 

ao longo do artigo.  
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(Colégio Pedro II) e, por fim, uma instituição representativa do sistema estadual de ensino 

(Colégio de aplicação da UERJ)36.  

 Analisando documentos oriundos de instituições variadas no que se refere ao 

contexto de ensino, é possível identificar tendências, diferenças e similaridades que, 

juntas, podem ser representativas da forma como o ensino de francês é abordado, 

atualmente, neste recorte geográfico em que o ensino de francês e as relações culturais 

com a França são tão tradicionais.   

 

As Metodologias 

 

 Visto que o objetivo do atual trabalho é identificar de que forma o ensino de 

francês vem sendo abordado em algumas instituições, parece-nos pertinente a elaboração 

de um breve panorama em torno das metodologias de ensino de língua que se 

desenvolveram ao longo do tempo. É importante ressaltar que esse desenvolvimento não 

está ligado, necessariamente, a uma ideia de evolução, em que as primeiras abordagens 

se mostram inferiores às últimas. Acreditamos que as diferentes formas de enxergar o 

ensino de línguas acompanham todo um contexto histórico em que está inserido, 

justificando as diferentes demandas e adequando-se a elas. Isso não significa, no entanto, 

que, de um momento a outro, uma perspectiva seja negada e retomada do zero. O mais 

atual dependerá sempre do mais antigo para se constituir, e esse processo passa pelo 

reconhecimento do que há de bom e daquilo que pode ser explorado sob um olhar 

diferente.  

 Para fazer esse panorama da didática de línguas estrangeiras, recorremos à 

importante obra de Christian Puren intitulada Histoire des méthodologies de 

l’enseignement de langues, publicada em 1988, que traça um panorama detalhado das 

transformações que ocorreram ao longo do tempo desde o século XVIII até o momento 

de sua publicação. Por razões óbvias, trataremos do assunto fazendo os recortes 

necessários, uma vez que a obra se volta sobretudo para o contexto francês e que a 

proporção do atual trabalho não permite um aprofundamento mais minucioso.  

                                                           
36 Como os três projetos se encontram disponibilizados para consulta pública na internet, optamos por 

identificar as instituições. 
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 A primeira metodologia de ensino de línguas é comumente chamada de 

metodologia tradicional. Trata-se de uma perspectiva de ensino que foi fundada em 

contexto escolar nos moldes do ensino de línguas clássicas como o latim e o grego. Dada 

a importância que se acordava às línguas clássicas, sobretudo ao latim, a disciplina 

ocupava uma parte relevante do ensino escolar na França, do século XVII até meados do 

século XX, assim como também foi um importante componente curricular no Brasil em 

momentos semelhantes. Em decorrência do papel que o latim foi tomando ao longo do 

tempo, que é o de preservar os clássicos literários, ou, como assinala Puren (1988), um 

objetivo de formação estética, o ensino da língua passa a ter uma atenção muito mais 

voltada para a língua escrita.  

 Nesse sentido, a justificativa do ensino da língua latina passa a ser, antes de tudo, 

um interesse em aperfeiçoar noções de gramática para um uso mais adequado da língua 

materna e, ao mesmo tempo, trazer contato com elementos da cultura intelectual erudita. 

Os primeiros momentos, a partir do surgimento do ensino de francês em contexto escolar 

brasileiro, muito se assemelham ao estudo do latim nos momentos evocados. A primeira 

fase do ensino de francês no Brasil se deu através de dois eixos. O primeiro deles se refere 

à proficiência da língua em si, objetivo que se buscava alcançar através da metodologia 

tradicional. A proficiência linguística não era almejada apenas pelo interesse em formar 

alunos capazes de compreender um outro idioma, mas também pelo fato de que muitos 

manuais de outras disciplinas também eram franceses. O outro eixo está mais relacionado 

à influência cultural, política e ideológica da França na formação das novas nações latino-

americanas, na medida em que se traduz pela transmissão dos valores éticos e morais 

através de obras como Thélémaque e Fables Choisies de Fénelon. (Pietraróia, 2008) 

 Em suma, o ensino de francês, além de permitir o acesso aos materiais de outras 

disciplinas e também às obras literárias francesas, tinha uma função moralizante que se 

estendeu até o século XX. De acordo com Gohard-Radenkovi, confome mencionado por 

Pietraróia (2008, p. 11), 

os tipos de discurso encontrados nesses manuais, assim como a escolha 

do nível de língua utilizado, são representativos de uma concepção do 

ensino da língua e da civilização francesas característica do século XIX 

e vigente até metade do século XX. Essa concepção humanista, baseada 

no ensino das línguas clássicas e com ênfase aos textos literários ou 

moralizadores, coincidia, na verdade, com o papel da própria língua 

francesa no império colonial francês nascente. Valorizar as qualidades 
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morais, a família, a casa, o país, levava o aprendiz a sair de um círculo 

mais imediato para alcançar um espaço mais vasto. 

 

 As atividades propostas no âmbito desta metodologia privilegiam sobretudo a 

gramática e a tradução/versão, e é por esse motivo que é também conhecida como 

metodologia gramática/tradução. Pouco a pouco, no entanto, a língua falada passa a se 

tornar relevante no ensino de línguas. Seu ensino, contudo, continua preocupado com 

questões mais gramaticas, de tradução e de fixação de regras. Essa reaparição da língua 

falada anuncia, porém, a necessidade de uma nova lógica metodológica que corresponda 

melhor às novas demandas. Como afirma Puren, 

les matériaux, procédés et techniques légués par l’histoire – comme les 

exercices de traduction et les listes de vocabulaire – continuent sans 

doute ici à être utilisés, mais ils sont déjà en quelque sorte subvertis au 

service d’un nouvel objectif et d’une nouvelle cohérence 

méthodologique. (PUREN, 1988, p. 54)37 

  A metodologia que sucede à tradicional aparece já no início do século XX. 

Segundo Puren (1988), a metologia tradicional permanece ainda durante muitas décadas, 

até começar a realmente desaparecer do contexto francês na década de 60. Contudo, antes 

disso, já se observava a prática de metologias que privilegiam a língua alvo ao longo das 

aulas. Essa forma de conceceber o ensino de línguas estrangeiras é conhecida pelo nome 

de metologia direta.  

 A metodologia direta não se caracteriza apenas pelo uso da língua alvo ao longo 

das sequências pedagógicas, sem passar pelo intermédio da língua materna comum a 

alunos e professor. Como precisa Puren (1988), trata-se também da metodologia em que 

a língua falada é visada sem intermédio obrigatório da língua escrita, e em que a gramática 

pode ser trabalhada sem passar, necessariamente, pelo conhecimento de regras de forma 

explícita.  

 O advento de uma nova metodologia, mais preocupada com a língua falada, e que 

busca evitar a língua materna em aula, é revelador de novas necessidades e de 

constatações negativas em relação às práticas tradicionais do ensino de línguas 

estrangeiras. O que é flagrante, e muito bem exemplificado por Puren (1988), é que o 

estudo excessivo do texto literário, e recorrência à língua materna pelo viés de exercícios 

                                                           
37 Os materiais, processos e técnicas deixados pela história - como exercícios de tradução e listas de 

vocabulário - ainda podem ser usados aqui, mas já estão subvertidos a serviço de um novo objetivo e nova 

coerência metodológica. (Tradução nossa) 
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de versão e tradução, não davam aos alunos a habilidade de se comunicar na língua alvo. 

A despeito do alto nível cultural, intelectual e estético que se podia alcançar através da 

metodologia tradicional, conseguir passar por situações cotidianas de comunicação em 

língua estrangeira revelava-se um desafio muitas vezes frustrante. Como explica o autor, 

ser um aluno brilhante em alemão, por exemplo, pode significar, naquela altura, ser um 

ótimo leitor de Goethe, mas talvez alguém  inábil para perguntar a que horas o trem parte. 

Na ocasião da Primeira Guerra Mundial, essas são necessidades que começam a se 

mostrar válidas.  

 Como ocorre em toda novidade, a metodologia direta também não foi a solução 

para todos os problemas que se buscavam remediar. Ainda que tenha proporcionado 

frutos diferentes daqueles da metodologia tradicional, Puren (1988) assinala problemas 

como a dificuldade de ser aplicada em grandes grupos e também a heterogeneidade das 

classes, considerada o grande problema das aulas de língua estrangeira.  Naturalmente, a 

formação dos professores também aparece como um fator que dificulta a aplicação da 

metodologia direta, visto que alguns dos valores da metodologia tradicional ainda tinham 

muito prestígio em alguns meios, como ainda o tem nos dias atuais. 

 Muito embora grandes dificuldades tenham sido constatadas ao longo da tentativa 

de se estabecler a metodologia direta, Puren (1988) percebe que, considerá-la como 

equivocada, pode ser improcedente. Isso porque, ainda que não tenha se mostrado a 

solução para as ambições iniciais, é preciso considerar todas as circunstâncias do sistema 

escolar da época, que não eram as mais adequadas ao que se pretendia. De toda forma, 

ainda que tenha sido equivocada, o autor falará sobre uma falha necessária e profícua, já 

que na educação escolar a seguinte metodologia oficial será construída a partir da 

avaliação de sua experiência. O autor fala também sobre a metodologia ativa, que seria a 

mescla entre as medotologias direta e tradicional, adotada entre os anos 25 e 60. Trata-se, 

em linhas gerais, de uma forma de flexibilização das técnicas adotadas pela metodologia 

direta.  

 A partir dos anos 60, as aulas de língua também passaram por transformações, em 

virtude dos avanços tecnológicos e da maior facilidade de acesso a recursos audiovisuais. 

Puren define a metodologia audiovisual, cujo auge se dá entre as décadas de 60 e 70, 

como a “integração didática em torno do suporte audiovisual.” (1988, p. 192). 
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 A metodologia audiovisual está de certa forma ligada a outras metodologias, que 

também recorriam a suportes de imagem e de som. Por essa razão, como já dissemos 

acima, é equivocado pensar que a metodologia ganhou esse nome apenas pelo fato de 

usufruir desses meios a fim de aprimorar o processo de aprendizagem. A metodologia 

audiolingual, por exemplo, foi uma técnica que surgiu nos Estados Unidos, e que ficou 

conhecida a partir de sua aplicação no âmbito das forças armadas, nos períodos de guerra. 

Privilegiando a audição e a expressão oral, essas aulas se davam através de muitas 

atividades de repetição de diálogos prontos, que culminavam na reformulação, para que, 

enfim, as regras e o vocabulário fossem internalizados. Numa segunda fase, as novas 

formas e regras observadas são exploradas, em um momento de “demonstração” (Puren, 

1988, p. 196). O uso da imitação e da repetição tem sua explicação nas teorias 

psicolinguísticas dominantes na época, notadamente o behaviorismo. Essa prática 

representa um momento decisivo para a constituição do que ficou conhecido 

convencionalmente como a metodologia audiovisual. Como afirma Puren:  

C’est dans ce mouvement que va s’élaborer la MAO, en partant du 

modèle de la « Méthode de l’Armée » et en y appliquant les principes 

de la psychologie de l’apprentis-sage et de la linguistique alors 

dominantes aux U.S.A., la psychologie béhavioriste et la linguistique 

distributionnelle : c’est de cette époque que date en DLVE la notion et 

l’expression de « Applied Linguistic » (traduite en français par « 

Linguistique appliquée »). 38 (1988, p. 196) 

 Muitos dos princípios da metodologia direta são continuados pela metodologia 

audiovisual, como, por exemplo, o exercício de se evitar a língua materna ao longo das 

aulas e a sobreposição da língua falada em relação a língua escrita. No entanto, é 

importante ressaltar que os idealizadores dessa metodologia não a consideram diferente 

das anteriores apenas pelos recursos audiovisuais, mas também pela escolha 

metodológica de base structuro-globale, razão pela qual a metodologia é frequentemente 

aludida como SGAV (structuro-globale audiovisuelle). Isso porque, dentro da 

metodologia, as lições são organizadas em função de situações de comunicação 

contextualizadas e sequenciadas, buscando limites lexicais e uma progressão nas formas 

gramaticais.  

                                                           
38 É neste movimento que a metodologia audiovisual se desenvolverá, partindo do modelo do "Método do 

Exército" e aplicando os princípios da psicologia do aprendizado e da linguística então dominante nos EUA, 

a psicologia behaviorista e linguística distribucionalista: é a partir desse período que começa a se usar, em 

didática de línguas estrangeiras, a expressão "Linguística Aplicada". (Tradução nossa.) 
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 A obra de Puren, de 1988, termina seu panorama na metodologia audiovisual, por 

razões óbvias. Na altura em que ela foi concluída, ainda era cedo para propor uma análise 

elaborada do que viria a ser a metodologia comunicativa, tampouco a perspectiva acional. 

Como o autor afirma: 

Si cet ouvrage s’achève, l’évolution méthodologique, elle, continue, où 

se mêlent comme par le passé le nouveau et l’ancien, les ruptures et les 

continuités, dans un mouvement pluriséculaire où nous sommes, 

professeurs et spécialistes actuels de l’enseignement des langues 

vivantes étrangères (LVE), tout autant pris que partie prenante, sujets 

qu’acteurs, héritiers que créateurs. 39 (PUREN, 1988, p. 263) 

 No sentido dessa evolução metodológica, observa-se, já nos anos 70, o surgimento 

de novas necessidades. Essas constatações darão início ao que é conhecido hoje como a 

metodologia comunicativa, que é estimulada, a princípio, pelo interesse em desenvolver 

uma didática que privilegie os interesses reais dos alunos e que coloque as situações de 

comunicação no centro de suas práticas. Uma metodologia cujas ambições estão 

estreitamente ligadas aos interesses dos alunos, colocando-os no centro das sequências 

pedagógicas, não pode se desenvolver sem passar por grandes dificuldades. Afinal de 

contas, quem é esse aluno e quais são esses interesses? Nesse sentido, Martinez aponta 

para a grande dificuldade de se voltar para o interesse do aluno:  

Comment mettre en place des dispositifs didactiques et pédagogiques 

réalistes dans l'urgence de la formation pour des catégories très 

différentes, touristes et voyageurs, travailleurs migrants et leurs 

familles, spécialistes et professionnels dans leur pays, adolescents en 

système scolaire, grands adolescents et jeunes adultes; comment 

prendre en compte la variation individuelle, la personnalité des 

apprenants, leurs motivations; comment réévaluer les besoins au cours 

de l'apprentissage et construire des parcours qui conviennent au plus 

grand nombre? 40 (2011, p. 73) 

 

 Dada a preocupação que deu origem ao surgimento da abordagem comunicativa, 

as aulas de língua estrangeira passam a se preocupar com as noções de ato de fala e com 

                                                           
39 Ainda que esse trabalho se conclua, a evolução metodológica continua, onde, como no passado, o novo 

e o velho, as rupturas e as continuidades se misturam, num movimento multissecular em que nós, 

professores e atuais especialistas do Ensino de Línguas Estrangeiras (LVE), somos tanto parte regida quanto 

regente, sujeitos e atuantes, herdeiros e criadores. (Tradução nossa.) 

 
40 como colocar em prática dispositivos didáticos e pedagógicos realistas na urgência da formação por 

categorias muito diferentes, turistas e viajantes, trabalhadores migrantes e suas famílias, especialistas e 

profissionais, adolescentes no sistema escolar, adolescentes grandes e jovens adultos; como levar em conta 

a variação individual, a personalidade dos estudantes, suas motivações; como reavaliar as necessidades ao 

longo da aprendizagem e construir percursos que convenham ao maior número de pessoas? (Tradução 

nossa) 
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o fato de que as formas linguística só podem ser consideradas a partir do seu contexto 

global. A linguagem é, então, interpretada como um modo de agir sobre o real, e as formas 

linguísticas só tomam sentido quando inseridas dentro de normas compartilhadas 

(MARTINEZ, 2011). Trata-se de uma perspectiva em que a noção de competência de 

comunicação é mais relevante do que o conhecimento isolado de diferentes partes do 

sistema linguístico, como o vocabulário, a gramática, a fonética.  

 Martinez (2011) destaca como as principais orientações da metodologia 

comunicativa os seguintes aspectos: um retorno ao sentido, uma pedagogia menos 

repetitiva, o aluno no centro da aprendizagem e um maior foco sobre os aspectos sociais 

e pragmáticos da comunicação.  

 Nos dias atuais, muito se fala a respeito da abordagem acional, muitas vezes 

considerada um desdobramento da abordagem comunicativa. As técnicas e os valores 

propostos dentro dessa nova abordagem são apresentados pelo Cadre Européen Commun 

de Référence pour les Langues (CECRL). Em um artigo de 2006, Puren estabelece 

algumas das inovações da perspectiva acional em relação à abordagem comunicativa, 

todas identificadas no texto introdutório do CECRL. Vale ressaltar que, dentro da 

perspectiva acional, o aluno ocupa um lugar não apenas de aprendiz de uma língua, mas 

de um usuário dela, de um ator social que busca realizar determinada tarefa em uma 

determinada situação. Com esses valores em mente, o autor destaca as seguintes 

inovações: a) a diferença entre a simulação da metodologia comunicativa e a ação social 

autêntica do aluno na realização de tarefas; b) o foco nas mais variadas tarefas que 

envolvem uma situação de comunicação, e não apenas as que estão ligadas à linguagem; 

c) o agir sobre o outro da metodologia comunicativa transforma-se em um agir com o 

outro, através da língua ou de outra forma. 

 Em linhas gerais, dentro da perspectiva acional, o aluno aprende através da 

realização de tarefas, para as quais ele é motivado ao longo de toda sequência pedagógica, 

resultando em um produto final, ao longo do qual foi preciso usar a língua para alcançá-

lo, conferindo uma dimensão mais autêntica à situação de aprendizagem.  

 Diante de tantas maneiras de conceber o ensino de línguas e do fato de que muitas 

vezes elas se misturam e funcionam como base umas das outras em um mundo em que as 

necessidades acabam sempre nos levando a soluções diferentes, qual é ou quais são a(s) 

metodologia(s) privilegiadas para o ensino de francês no contexto escolar carioca? 
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Motivado por essa questão, a seguinte análise busca investigar, por intermédio de alguns 

projetos político-pedagógicos de diferentes instituições escolares, de que forma o ensino 

de línguas tem sido abordado na atualidade. A análise, que se inicia na próxima seção, irá 

se realizar através da investigação, nos PPP, da presença de características que 

correspondam às diferentes metodologias de ensino de línguas, com base nas observações 

levantadas ao longo da atual seção. 

 

Análise 

 

 A proposta de identificar a forma como o ensino de francês vem sendo abordado 

no contexto escolar carioca não é uma tarefa muito simples. Idealmente, a observação de 

aulas e do material didático utilizado no âmbito de diferentes instituições escolares seria, 

talvez, a forma mais adequada para reconhecer o que se tem adotado em termos de 

metodologia, método, etc. No entanto, para a realização desse trabalho, optamos por um 

outro corpus: os projetos político-pedagógicos de três instituições escolares cariocas: o 

Liceu Franco-Brasileiro, o Colégio Pedro II e o Colégio de Aplicação da UERJ A escolha 

destas instituições se deu pelo fato de elas disponibilizarem seus PPP na internet. Em 

relação a outras instituições, ou não existe a disponibilização do PPP online ou ainda, 

quando existe, a ausência de uma seção que se dedique exclusivamente ao ensino do 

francês dificulta a realização de uma análise mais profunda. No caso de algumas 

instituições, ainda que os PPP estejam disponíveis, trata-se de documentos pouco 

desenvolvidos, oferecendo apenas algumas pistas em torno do que se busca verificar ao 

longo desse trabalho. Problemas como os aqui referidos serão abordados ao longo da 

análise de cada escola.   

 

Liceu Franco-Brasileiro 

 

 A seção dedicada ao ensino de francês do Liceu Franco-Brasileiro, apesar de 

pouco extensa, com apenas uma página, oferece algumas pistas a respeito dos conceitos 

de linguagem e de ensino que são privilegiados em suas aulas. Muitas delas chamam a 

atenção pelo fato de apresentarem algumas das características que expusemos, ao abordar 

a perspectiva acional. 
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 Vimos anteriormente de que forma, na perspectiva acional, a língua é considerada 

um elemento que permite ao usuário agir sobre e, sobretudo, com o outro. Vimos ainda 

como a ideia de ação, que aliás nomeia essa perspectiva pedagógica, é importante dentro 

dessa esfera. Em citação não referenciada, o PPP inicia com os seguintes dizeres:  

“A linguagem permeia o conhecimento e as formas de conhecer, o 

pensamento e as formas de pensar, a comunicação e os modos de 

comunicar, a ação de os modos de agir. Ela é a roda inventada, que 

movimenta o homem, e é movimentada pelo homem, Produto e 

produção cultural, nascida por força das práticas sociais, a linguagem é 

humana e, tal como o homem, destaca-se pelo seu caráter criativo, 

contraditório, pluridimensional, múltiplo e singular, a um só tempo.” 

(PPP Liceu: ?, p, 10) 

 Considerando a linguagem como um elemento que permeia a ação e os modos de 

agir, o documento aproxima-se, de alguma forma, com a concepção do aluno como um 

ator social que, através dessa linguagem, pode ser movimentado e movimentar o mundo. 

Considerá-la, igualmente, como um elemento pluridimensional, pode remeter à 

preocupação, dentro da perspectiva acional, de se considerarem os aspectos mais variados 

dentro da situação de comunicação, não apenas os aspectos essencialmente linguísticos. 

Como sugere o CECRL (2000), o aprendizado deve considerar os saberes em geral, o 

savoir-faire, o savoir-être e também o savoir-apprendre. O documento ainda destaca, ao 

tratar da competência a comunicar linguisticamente, três componentes fundamentais: a) 

a competência linguística, associada aos componentes ligados ao sistema linguístico em 

si como o léxico, a fonética; b) a competência sociolinguística, que remete às dimensões 

socioculturais de utilização de uma determinada língua, como as normas sociais (regras 

de polidez, status, grupos sociais, rituais etc.; c) a competência pragmática, que envolve 

a utilização funcional dos recursos da língua. 

 O projeto político-pedagógico ainda revela alguns aspectos ligado aos domínios 

em que as situações de comunicação podem ocorrer, colocando o universo profissional e 

o domínio público, com ênfase da observação de diferenças culturais, como prioritários: 

Visa prepará-lo para o mundo do trabalho e para o desenvolvimento de 

competências que envolvem o aprimoramento da sua capacidade de 

interpretar e de compreender a cultura estrangeira a partir da 

comparação com sua própria cultura, bem como o aperfeiçoamento de 

técnicas de leitura e escrita fundamentais para consolidação das 

atividades de prática discursiva a parir de contextos sociais, históricos 

e culturais. (PPP Liceu, p. 10) 
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 Sobre a passagem acima, podemos destacar ainda a importância que é dada aos 

contextos sociais, históricos e culturais que estão envolvidos nas práticas discursivas, 

atenção que passa a ser muito mais presente desde o surgimento da metodologia 

comunicativa.  

 Um último aspecto interessante a ser evidenciado dentro do documento, é o espaço 

que é conferido ao professor. Vimos anteriormente como é central o conceito de tarefa 

para a perspectiva acional, tarefa ao longo da qual o professor tem um papel muito mais 

de fomentar as motivações do que de dar as soluções. Esse aspecto aparece de forma 

bastante clara no PPP do Franco-Brasileiro: 

Nesse contexto de ensino-aprendizagem, o professor assume o papel 

fundamento de mediador e orientador já que será ele a despertar no 

aluno o interesse e a curiosidade pela língua francesa, além do espírito 

de investigação e a capacidade para compreender e para comunicar-se 

de maneira autônoma e eficiente. (p. 10) 

 Fica claro, com essa passagem, o papel de facilitador que é acordado ao professor. 

Dessa forma, com uma tarefa a ser realizada, buscando dar autenticidade às atividades 

previstas para a aula, entende-se que o professor deve apenas guiar os alunos para que a 

sequência pedagógica resulte na realização dessa missão, processo durante o qual o 

espírito de investigação deve ser privilegiado, em detrimento da pura e simples 

transmissão de respostas e soluções. Busca-se, através dessa maneira de conceber as 

práticas pedagógicas, “desenvolver no aluno atitude crítico-reflexiva de leitura e 

compreensão da cultura estrangeira em sua identidade e alteridade.” (p. 10) 

 O conceito de alteridade tem um papel fundamental dentro da perspectiva acional, 

sobretudo pela importância que se acorda à linguagem enquanto forma de agir com o 

outro. Esse aspecto será trazido à luz novamente por outros projetos, como o do Colégio 

Pedro II, de que falaremos na seção seguinte.  

 

Colégio Pedro II  

 

 Depois de coletados os documentos para compor o corpus para o atual trabalho, 

verificou-se que o projeto político pedagógico do Colégio Pedro II era o mais completo, 

fornecendo não somente a apresentação do departamento de francês, mas também toda 

fundamentação teórica, estratégias metodológicas e sequenciamento pedagógico, ao 

longo dos diferentes níveis da escolaridade.  
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 Logo na apresentação do departamento da componente curricular, é notável a 

forma como os alunos são colocados em um lugar de sujeito ativo, e também a forma 

como as línguas são compreendidas dentro de um espectro muito mais amplo do que 

apenas o de um sistema linguístico: 

Mais do que instrumentos de propiciar a comunicação, as línguas 

expressam toda uma diversidade social, cultural e histórica. Assim 

sendo, o estudo de uma língua estrangeira constitui-se como mais uma 

das inúmeras possibilidades de conhecer a si mesmo e ao outro, nas 

singularidades e diferenças que marcam cada sujeito. Segundo Mikhail 

Bakhtin (2011), é na alteridade que se produzem as subjetividades e 

também o conhecimento. (PPP CPII, p. 346) 

 A forma como as línguas e os sujeitos são compreendidos se distanciam das 

metodologias tradicionais, em que o aspecto comunicativo era pouco evidenciado, e 

também das fases audiovisuais, em que a ideia de um aluno como um usuário autônomo, 

com inúmeras particularidades e subjetividades, era pouco presente. Recorrer a Bakhtin 

para elucidar a concepção de linguagem aproxima-os, por outro lado, da noção de agir 

com o outro, de que falamos ao abordar a perspectiva acional. Nesse sentido, ao 

aprofundar o conceito de alteridade e da importância do outro nas situações de 

comunicação, os elaboradores do PPP recorrem a Bakhtin, autor segundo o qual é através 

da palavra que nos definimos em relação ao outro e à coletividade, ou seja, “a palavra é 

o território comum do locutor e do interlocutor”. (2014, p. 346) 

 O projeto pedagógico do CPII coloca os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

como o documento norteador de suas práticas didáticas. Segundo os elaboradores, este 

documento sustenta a ideia de que aprender uma língua estrangeira proporciona aos 

estudantes a possibilidade de aumentar a autopercepção como ser humano e cidadão. O 

texto diz ainda que as práticas pedagógicas devem estar centradas no “engajamento 

discursivo do aprendiz, ou seja, sua capacidade de agir no mundo social através da 

linguagem” (p. 347). Essas palavras colocam a instituição ainda mais próxima da forma 

como o ensino de línguas é considerado pela perspectiva acional, pondo em evidência a 

concepção de linguagem como uma forma de ação no mundo.  

 Apoiado no PCN, o projeto ainda enfatiza as dimensões metalinguísticas das 

situações de comunicação, em que o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira 

proporciona não apenas a aquisição de um novo sistema linguístico, mas também a 

reflexão sobre mecanismos do funcionamento da linguagem. Além disso, trata-se de uma 

aprendizagem que favorece uma maior consciência metalinguística capaz de dar lugar ao 
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desenvolvimento de uma “reflexão crítica sobre costumes e valores da própria cultura, 

além daqueles relacionados às culturas francófonas.” (p. 347) 

 Não só os PCNs orientam e guiam as práticas pedagógicas do ensino de francês 

no CPII. O seu projeto pedagógico também confere uma posição de relevância em relação 

ao Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), de que tanto 

falamos ao abordar a perspectiva acional. Em uma alusão clara ao documento, enquanto 

base importante para suas práticas e concepções em torno do ensino, o projeto coloca o 

documento editado pelo Conselho da Europa como um registro de referência no que se 

refere à sua orientação para uma aprendizagem que desenvolva a capacidade 

comunicativa no campo pessoal e profissional. A passagem destacada pelo projeto, por 

fim, representa o ponto de maior convergência entre a prática da instituição e os preceitos 

da perspectiva acional. Ainda na seção em que se confere a importância do CECRL 

enquanto documento de referência, os elaboradores destacam o compromisso de se 

“apresentar uma variedade de situações próximas da vida real de modo que os programas 

de línguas estrangeiras se orientem para a ação, já que os usuários da língua são atores 

sociais.” (p. 348) 

 Apesar de apresentar um documento que deixa bastante claro as concepções 

aspiradas para o ensino de francês na instituição, e também da forte presença que essa 

língua teve e tem ao longo da história do Colégio Pedro II, um elemento que não aparece 

de forma clara em seu projeto pedagógico é a maneira como o professor deve agir em sala 

de aula. Trata-se de um elemento que reforçaria ou afastaria o documento da perspectiva 

acional, que parece ser aquela mais evidente dentro do projeto.  

 

Colégio de Aplicação da UERJ 

 

 O projeto político pedagógico do CAp UERJ não apresenta, infelizmente, um 

texto em que as estratégias metodológicas são explícitas como o do Colégio Pedro II. Por 

outro lado, junto do PPP foi anexado um ementário contento os conteúdos programáticos 

e os objetivos de cada disciplina, dentre elas os de língua francesa. São ementas que vão 

do Francês V ao XI, que correspondem dentro do sistema escolar ao sexto ano do ensino 

fundamental e terceiro ano do ensino médio, respectivamente 
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 Ainda que pouco explícitas no que se refere à temática do presente artigo, as 

ementas apresentam algumas pistas que podem revelar, de forma indireta, algumas 

informações referentes às concepções de linguagem, aula ou situações de comunicação 

adotadas na instituição. Alguns elementos são comuns às ementas de todos os níveis, 

como, por exemplo, a importância de se estimular e enfatizar a produção de textos orais 

e escritos e a percepção do texto como uma unidade de produção de sentido. 

 O tema da alteridade também surge em diferentes níveis de ensino. Já no sexto 

ano (2013, p. 238), busca-se sensibilizar o aluno a respeito da existência de outras 

culturas, levando-o a traçar um paralelo entre a sua cultura de origem e a estrangeira. No 

último ano, de forma similar, destaca-se o objetivo de conscientizar os estudantes, no que 

se refere ao “conhecimento de uma língua estrangeira na construção de sua identidade, a 

partir do conhecimento do outro”. (p. 325) 

 Percebemos, também, que a forma de sequenciar os conteúdos se dá através da 

seleção de diferentes atos de fala associados a situações de comunicação, como, por 

exemplo, falar do tempo, indicar as horas, falar de hábitos e costumes, etc. 

Evidentemente, com a progressão dos níveis, percebe-se uma maior complexidade dentro 

dos conteúdos, como expressar a condição no passado ou utilizar mecanismos de coesão 

e coerência. Essa maneira de sequenciar os conteúdos pode nos fazer pensar na 

metodologia comunicativa, mas não evidencia necessariamente a perspectiva acional 

como forma de conceber o ensino do francês. Com as ementas, não fica claro quais são 

os elementos que norteiam as estratégias metodológicas adotadas pela instituição. 

 Por outro lado, trata-se do único documento que especifica o material utilizado ao 

longo da escolaridade. Para os dois primeiros níveis adota-se um método chamado 

Tandem, de 2003, da editora Didier. Elaborado para o público adolescente, o material é 

resumido no site booknode.com, como fundado a partir dos trabalhos do Conselho da 

Europa, desenvolvidos no âmbito do CECRL. Isso nos leva a acreditar que se trata de um 

método de cunho mais comunicativo ou acional, mas apenas uma análise mais cuidadosa 

do material poderia trazer melhores respostas.  

 

 

 

 



137 
 

Língua Estrangeira e Currículo 

Considerações Finais 

 

 Como dito anteriormente, o presente artigo não colocou como objetivo uma 

análise valorativa em torno das estratégicas metodológicas no campo da didática de 

línguas. As indagações que propulsionaram sua realização estavam mais relacionadas à 

curiosidade de verificar, se na atual conjuntura e dentro de um recorte geográfico, o 

ensino de francês tem acompanhado as evoluções em um aspecto mais amplo.  

 A análise elaborada permite afirmar que, de uma forma geral, o ensino de língua 

francesa no contexto escolar carioca acompanha as transformações ocorridas ao longo do 

tempo. É sabido que os documentos usados como referência não representam 

necessariamente um retrato fiel de como as aulas do componente curricular são 

ministradas. Eles foram, no entanto, uma maneira de investigar, de forma mais externa ao 

menos, quais são as inquietações e aspirações das equipes que compõem o corpo docente 

das instituições.  

 Como esperado, foi verificado que a maneira como as instituições entendem o 

ensino da língua está mais alinhada às metodologias mais recentes, como a comunicativa 

e a perspectiva acional. Conforme foi abordado ao longo do trabalho, é claro que as 

diferentes etapas dentro do campo da didática de línguas não representam rupturas 

absolutas entre as demais formas de se conceber o ensino. Sabe-se que, de um momento 

a outro, alguns elementos são mais evidenciados do que outros. No entanto, trata-se do 

surgimento de uma nova concepção, que dependeu em alguma medida da anterior para 

se estruturar. É de se imaginar, naturalmente, que para as mais variadas finalidades 

adotem-se diferentes formas de se empenhar, sempre com o objetivo de proporcionar aos 

alunos a autonomia necessária, ao longo desse processo de ensino e de aprendizagem.  

 Inserido em uma lamentável circunstância, em que documentos de referência 

importantes como a BNCC estimulam o enfraquecimento da presença de diversidade 

linguística dentro do componente curricular Língua Estrangeira, privilegiando apenas a 

língua inglesa, apoiando-se no conceito de língua franca, o presente trabalho tem também 

a motivação de fomentar a produção acadêmica ligada ao ensino de Francês no Brasil. As 

recomendações da BNCC parecem ir ao mesmo tempo a favor e contra a realidade de um 

mundo cada vez mais plural: a favor na medida em que reconhece a diversidade da língua 

inglesa, e contra, de certa forma, ao excluir as demais línguas do contexto escolar. 
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O USO DA PUBLICIDADE EM SALA DE AULA DE FRANCÊS LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (FLE): UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Milena Fonseca Santos de Oliveira 

  

(Doutoranda – PPGLEN / UFRJ) 

 

Não se pode pensar hoje em ensino de línguas estrangeiras sem considerar o papel 

do professor e, sobretudo, a participação do aluno em sala de aula. Desta forma, este 

ensino deverá desenvolver habilidades comunicativas que capacitem estes alunos a 

interagir de maneira crítica e participativa no mundo. Para o desenvolvimento destas 

habilidades, reconhecemos a necessidade de investir em abordagens de 

ensino/aprendizagem relativas à linguagem e ao seu uso em uma variedade de contextos 

específicos. Documentos pedagógicos e professores de língua estrangeira visam oferecer 

condições para que os alunos sejam capazes de agir e interagir criticamente no mundo. 

Para isso, é preciso desenvolver um ensino que promova a compreensão de como a 

linguagem se articula nas ações humanas; e uma destas formas de desenvolvimento pode 

ocorrer na mediação entre professor, aluno, instituição escolar, crenças, valores, etc. 

 Neste sentido, veremos, primeiramente, um desdobramento a respeito das leis e 

de documentos oficiais e suas especificações referentes ao ensino de línguas a fim de 

compreender as concepções linguísticas propostas legalmente. Com isso, poderemos 

abordar alguns aspectos destes documentos associados a este ensino com o intuito de 

examinarmos suas implicações para a prática pedagógica, abordando as relações entre 

estas orientações e o ensino de língua estrangeira. 

Sendo assim, um dos mais importantes documentos já elaborado para a educação 

brasileira consiste nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs - 1998), que propõem 

um ensino de línguas fundamentado no desenvolvimento do uso da língua. Assim, objeto 

de ensino significa caracterizar os conhecimentos e os usos que as pessoas fazem deles 

ao agirem na sociedade. Este documento ressalta que o uso da linguagem é 

essencialmente determinado pela sua natureza sociointeracional, isto é, todo significado 

é dialógico, construído pelos participantes do discurso. 

Outra política associada ao ensino de línguas no país diz respeito às Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio (OCEMs), de caráter nacional, e, em 2010, as 
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Orientações Curriculares para Língua Estrangeira para o Ensino Fundamental (2°ciclo, 

do 6° ao 9° ano), propostas pelo município do Rio de Janeiro. As OCEMs tratam 

especificamente do ensino de língua espanhola. Porém, o documento salienta que este se 

aplica a outras línguas estrangeiras no ensino médio, portanto abarca o ensino de língua 

francesa, inglesa, alemã, italiana, etc. Cabe ressaltar, que essas orientações curriculares 

se pautam em uma concepção de língua como fenômeno social historicamente construído, 

que se concretiza por meio de gêneros discursivos. Neste âmbito, verificamos que para o 

ensino do espanhol, de acordo com a OCEM, o professor deverá ter conhecimentos sobre 

os conceitos de variedade linguística, de psicolinguística para o ensino de língua materna 

e língua estrangeira, bem como conhecimentos acerca de metodologias para o ensino de 

LE. Por sua vez, o documento elaborado pelo município do Rio de Janeiro, ressalta que 

o ensino de uma LE não possui somente o propósito comunicativo, mas diz respeito 

também à apropriação de diferentes culturas.  

Saindo do prisma dos parâmetros e leis nacionais, encontramos outro documento 

que serve de referência para o ensino de línguas estrangeiras para a confecção de livros 

didáticos, de avaliações e de metodologia de ensino. Trata-se do Quadro Europeu Comum 

de Referência (QECR). Sabemos que esse documento foi elaborado para o ensino de 

línguas em território europeu, entretanto, muitos cursos de línguas, instituições de ensino 

e de formações para professores adotam referências desse guia.  

Este documento oferece uma base comum para a elaboração de programa para o 

ensino de línguas, avaliações e de manuais na Europa, descrevendo os temas 

contemplados, as habilidades desenvolvidas e os níveis de competências linguísticas. 

Além disso, a visão de aprendizagem deste documento é baseada na perspectiva acional, 

que considera o aprendiz como ator social que cumpre suas tarefas, que não são apenas 

linguísticas, mas também em circunstâncias contextualizadas, isto é, não evidenciam 

somente o ato de fala em uma determinada situação de comunicação, mas também em um 

contexto social, significando uma realidade para o aprendiz. Portanto, a comunicação e a 

aprendizagem ocorrem pela realização de tarefas, que implicam a autonomia do sujeito 

comunicante.  

Neste âmbito, a compreensão destas orientações torna-se relevante, visto que estas 

orientações político-pedagógicas permeiam a prática docente a fim de alcançar os 

respectivos objetivos de sua prática. Com isso, podemos observar que cada documento 
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pedagógico acima citado fundamenta uma metodologia de ensino específica; porém, 

J.C.Béacco (2010) ressalta a existência de um ecletismo de metodologias, ou seja, não 

haveria uma única metodologia sobre a qual os docentes estariam de acordo, mas uma 

estratégia de aplicabilidade. Esta estratégia consistiria na capacidade de uma escolha 

coerente e adequada das práticas e documentos explorados na sala de aula língua 

estrangeira. Deste modo, sabemos que cada metodologia implica uma determinada 

sequência pedagógica, isto é, a aplicação de documentos a fim de desenvolver uma 

competência linguística.  

Tomemos por exemplo, a perspectiva acional, por ser uma abordagem mais 

recente em comparação com outras metodologias. Se analisarmos qualquer lição e 

qualquer nível linguístico de um livro didático de língua francesa fundamentado nesta 

perspectiva, encontraremos as temáticas, os objetivos pragmáticos (atos de linguagem, cf. 

Searle, 1969) e os objetivos linguísticos (gramaticais, lexicais e fonéticos) com o intuito 

de que o aprendiz produza uma tarefa final ou realize um projeto, caracterizando, assim, 

sua função de ator social no processo de ensino/aprendizagem. Em vista disso, estes 

aspectos da perspectiva acional implicam uma troca linguageira em que os participantes 

(docentes e aprendizes) estabelecem uma interação, de forma a constituírem suas 

identidades, finalidades e papéis, para que os sentidos possam ser o resultado do ato de 

comunicação. A este resultado, Corrêa (2011) denomina de contrato didático, pelo quais 

professores e alunos estão ligados, cabendo ao professor desenvolver as habilidades dos 

alunos e cabendo ao aluno adquiri-los. Segundo o autor, o ato de comunicação não pode 

ser reduzido a uma relação simétrica entre um emissor e um receptor, pois devemos 

avaliar as condições de comunicação para que os sujeitos falantes possam construir 

sentidos a fim que os atos se realizem.       

Sendo assim, de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência (QECR), 

estas condições podem ser estimuladas a partir de textos, pois o termo “texto” denomina 

qualquer referência discursiva, oral ou escrita que os aprendizes recebem, produzem ou 

trocam. Assim, não pode existir ato de comunicação sem um texto, tendo em vista que as 

atividades e os processos são analisados em função da relação do aprendiz e de qualquer 

interlocutor com o texto, que, em princípio, pode ser veiculado por qualquer suporte e 

qualquer que seja sua natureza (cf. QCER, p.137).  

Por tudo isso, este estudo apresentará sugestões de utilização de textos 
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publicitários que foram trabalhados em sala de aula de língua francesa.  Estes textos 

publicitários são denominados documentos autênticos, isto é, textos sem fins 

pedagógicos. Porém, este estudo não pretende analisar a autenticidade dos documentos, 

mas sim sua exploração por meio de finalidades, fundamentando em uma ótica discursiva, 

isto é, sua inserção em uma dada situação de comunicação, tomando esta concepção de 

linguagem como prática social por meio da qual as pessoas agem no mundo, considerando 

as condições de produção e interpretação entre os interlocutores de um determinado 

domínio. Portanto, explorar estes documentos discursivamente vai muito além da análise 

de gêneros textuais, podendo ser utilizados de diversas formas. Sendo assim, abordaremos 

alguns aspectos pertinentes acerca do texto publicitário e sua utilização no contexto 

pedagógico.  

 

Sobre o discurso publicitário  

 

Devemos considerar, primeiramente, que o discurso publicitário seria o 

responsável pelo elo entre o produto a ser vendido e o potencial comprador desse produto.  

A imagem que se constrói de um produto é muito mais preponderante que 

verdadeiramente sua qualidade, sendo assim a publicidade é a forma de comunicação que 

leva o consumidor a obter um produto. O discurso publicitário tem como objetivo 

persuadir o sujeito interpretante a se tornar um consumidor seduzido pelas estratégias 

argumentativas presentes nos anúncios. Neste jogo de interesses, que é a publicidade, o 

sujeito discursivo é fruto de uma relação da empresa fabricante com uma agência de 

comunicação (instância de produção) que não pode obrigar o sujeito destinatário 

(instância de recepção) a comprar determinado produto; restam, então, as técnicas de 

persuasão e a sedução. No processo de persuasão, os argumentos do texto publicitário 

ajudam a valorizar o produto para um destinatário idealizado, que poderá ter em seu 

imaginário suas necessidades preenchidas pelos possíveis benefícios desse produto, 

incorporando assim, tais argumentos e dando credibilidade ao discurso.  

Neste sentido, para aprofundarmos o entendimento a respeito do discurso 

publicitário, cabe abordarmos alguns aspectos da perspectiva semiolinguística para esta 

compreensão. Esta perspectiva consiste em analisar como se dá a apreensão do sentido 

de um texto, tomando por base o exame de operações discursivas realizadas pelos sujeitos 
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enunciadores durante o ato de comunicação, em uma determinada situação social, 

regulada por um contrato comunicativo (Gouvêa & Pauliukonis, 2012).  Em um gênero 

discursivo como o anúncio publicitário o ato de comunicação se dá pelo processo de 

produção de um EU-comunicante (publicitário) que se dirige a um TU-interpretante 

(leitor/espectador).  Essa relação está na instância do fazer, associada a isso está a 

instância do dizer (discursiva) representado pelo EU-enunciador (o ser discursivo que 

valoriza o produto) e o TU-destinatário (consumidor), como se observa no quadro abaixo 

(Corrêa, 2011):  

 

 

 

Por se tratar de um “jogo comunicativo”, há uma combinação de regras (para ter 

comunicação) e de estratégias (para atingir os objetivos comunicativos). Neste sentido, 

insere-se o discurso publicitário, tendo em vista sua situação de comunicação (anúncio de 

um produto) constituída pelos parceiros constituintes de um contrato comunicativo.  

Segundo Charaudeau (2006) todo ato de comunicação é um ato de troca entre dois 

sujeitos que se reconhecem como parceiros dessa troca e validam esse ato comunicativo, 

isto é, um interlocutor entende a condição discursiva a que está submetido e formula seu 

discurso utilizando estratégias para que o outro compreenda seu objetivo comunicativo 

definindo assim um contrato de comunicação. As condições desse contrato também 

dependem do modo como é criado o universo do discurso, no processo comunicacional, 

que elementos são utilizados para seduzir, interagir, através do uso da linguagem.  
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No discurso publicitário esse contrato dá-se por parceiros unidos por contratos de 

interesse, de um lado a empresa/publicitário/anunciante que oferecem, demonstram o 

produto e de outro o leitor/espectador/consumidor. No que tange a máquina midiática, 

Charaudeau (2006) caracteriza essa relação em duas instâncias: de produção (organismo 

de informação e seus atores) e de recepção (leitores, ouvintes, espectadores), que gera um 

produto pelo texto (midiático e publicitário).  

Por isso, para atingir seu objetivo, o discurso publicitário se vale de mecanismos 

de persuasão que pretendem levar o receptor a crer na qualidade do produto e adquiri-lo.  

É atividade do receptor a construção do sentido da mensagem, a partir de seu histórico de 

pré-informação e de sua condição de interpretação. A partir daí, podemos compreender 

que a relevância da utilização da publicidade para o contexto didático-pedagógico se dá 

como auxílio para o desenvolvimento das competências linguísticas para o ensino de 

língua estrangeira, neste caso, francesa visando à construção do sentido da mensagem, da 

imagem e de seu histórico de pré-informação visando aos objetivos pedagógicos.  

 

Documentos autênticos 

 

 De acordo com as orientações dos documentos pedagógicos para o ensino de 

línguas estrangeiras, neste caso, de língua francesa, verificamos algumas concepções de 

ensino fundamentadas no uso da língua, nos gêneros discursivos, na ação, etc. 

Considerando estes aspectos, os professores deveriam refletir acerca de um ensino que 

desenvolva as habilidades linguísticas por meio destas orientações. Para isso, 

discutiremos a respeito da utilização de documentos autênticos, que compreendem os 

aspectos acima sugeridos pelas orientações oficiais pedagógicas.  

 Sabemos que estes documentos não possuem fins pedagógicos, porém eles 

constituem suportes originais da língua de comunicação, representando o real uso da 

língua de comunicação, por meio de um gênero textual, neste caso, a publicidade e auxilia 

na ação da aprendizagem, uma vez que desenvolverá a criatividade e a autonomia do 

aluno no momento em que este deverá construir significados para tal exploração proposta 

pelo professor. Daí, a relevância deste estudo em propor sugestões para a utilização deste 

suporte autêntico em sala de aula de francês língua estrangeira, cabendo ao professor 

definir seus objetivos, respeitando o nível dos alunos e analisando as atividades a serem 
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aprimoradas em sala de aula. 

 Com isso, o aluno conseguirá desenvolver suas habilidades comunicativas de 

forma concreta, já que estes documentos integram a vida em sociedade da língua em 

questão. Por outro lado, a escolha da publicidade, os objetivos e a atividade a ser proposta 

de acordo com o nível pretendido, por vezes, não constituem uma tarefa fácil para o 

professor, uma vez que ele deve estar atento a três condições básicas e essenciais tais 

como o objetivo, o nível e a atividade solicitada. Em seguida, este docente poderá analisar 

se a atividade se relaciona ao objetivo pretendido e, assim, constituir sua prática 

pedagógica por meio do documento autêntico ou fabricado (quando este sofre alguma 

modificação). Neste sentido, apresentam-se cinco propostas para o uso de publicidades 

em sala de aula de francês língua estrangeira, que foram trabalhadas com grupos de 

estudantes brasileiros de língua francesa. 

 

Primeira sugestão: Utilização da publicidade para uma sensibilização em sala de aula. 

 

 

  

Observando a imagem acima, sugere-se que ao utilizá-la, se oculte a marca do 

slogan para que os alunos possam discutir entre si, formulando hipóteses acerca da 

imagem e, assim, em seguida, compartilhar com todo o grupo. Vejamos a proposição de 

uso da publicidade acima: 

Nível: A1.2 

Objetivo: apresentar as atividades cotidianas em língua francesa e/ou abordar a repartição 

das tarefas domésticas em família. 

Sensibilização: observar a imagem e questionar: quem aparece na imagem; o que ele faz; 

em qual momento esta tarefa poderia ser realizada; quem já realizou ou realiza esta tarefa 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisiMGSuYffAhXHvJAKHQ4nDC0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.fr/emilielehr/slogans-publicitaires/&psig=AOvVaw0v0p-IRqP_i1PuGi3B8LFg&ust=1544056356886906
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e com que frequência, etc.  

 Em seguida, o professor poderia trabalhar uma atividade de correspondência entre 

imagem e o nome da tarefa doméstica para que os alunos a associem e, propor uma 

produção oral ou escrita a respeito deste tema, discutindo sobre as tarefas que os alunos 

realizam, as que gostam e detestam, como ocorre a divisão destas tarefas em suas famílias, 

etc. Neste caso, cabe salientar que a publicidade foi sugerida como um documento para 

sensibilização ou contextualização de uma aula conforme o objetivo exposto.  

 

Segunda sugestão: Utilização da publicidade para uma atividade de produção oral 

 

 

 

Com o intuito de desenvolvermos a autonomia do aluno, podemos sugerir que em 

pequenos grupos, os alunos possam criar um slogan para a publicidade apresentando-lhes 

a marca ou sugerir que descubram a marca, mascarando o slogan.  

Nível: B2.2 

Objetivo: desenvolver a produção oral em francês 

Atividade oral proposta: debate acerca da massiva circulação de automóveis nas grandes 

cidades. Neste caso, sugere-se que o professor sorteie um grupo contra e outro a favor 

sobre a temática do rodízio de veículos nas metrópoles; delimitando cinco minutos para 

que cada grupo reflita sobre os argumentos e em seguida, dê início ao debate. Ao término, 

o docente poderia propor uma reflexão a respeito de soluções e/ou medidas para atenuar 

os frequentes engarrafamentos nas cidades e, até mesmo, se consistisse no caso de uma 

interdição dos automóveis nestas cidades.  

 

Terceira sugestão: Utilização da publicidade para uma atividade de produção escrita 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhptq8vIffAhUExpAKHU5GCkAQjRx6BAgBEAU&url=http://voitures-anciennes.over-blog.com/article-les-publicites-papier-de-la-renault-4-79640263.html&psig=AOvVaw2yZB_nEk6mvM9aQKhEXiSQ&ust=1544057416179837
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Observando as publicidades acima, sugere-se que o professor contextualize as 

imagens, questionando os alunos a respeito do que se trata, quem são os personagens das 

publicidades, em quais locais se passam estas situações, identificar as incivilidades 

presentes nestas publicidades, quais seriam as incivilidades mais frequentes, se os alunos 

já vivenciaram situações similares, etc. 

Nível: B1.1 

Objetivo: desenvolver a produção escrita em língua francesa 

Atividade escrita proposta: redigir um email para a empresa RATP relatando as 

incivilidades frequentes nos transportes públicos da cidade do Rio de Janeiro e propor 

conselhos e/ou sugestões que poderiam diminuir este problema nos transportes, contendo 

um mínimo de cento e sessenta palavras. 

 

Quarta sugestão: Utilização de publicidade para conceptualização de gramática 
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Com base nesta publicidade, podemos explorá-la pelo aspecto gramatical, 

questionando os alunos, primeiramente, do que se trata, formulando hipóteses a respeito 

da mensagem da publicidade que diz respeito ao valor de uma viagem e de uma bolsa 

pelo mesmo preço de trinta e cinco euros.  

Nível: A1.2 

Objetivo: fazer uma comparação em francês 

Conceitualização: Sugere-se que a turma ao identificar que uma viagem custa o mesmo 

valor que a aquisição de uma bolsa, o professor poderá apresentar as expressões de 

comparação por meio da igualdade, superioridade e da inferioridade. Em seguida, ele 

poderá propor atividades de fixação, de produção oral e escrita por meio da elaboração 

de outros tipos de comparação como, por exemplo: produtos de supermercados distintos, 

objetos domésticos, vestuários, viagens, aparelhos eletrônicos, etc. para que os alunos 

reutilizem estas expressões.  

 

Quinta sugestão: Utilização da publicidade para atividade de expressão oral. 

 

 

 

 

 Observando a publicidade acima, primeiramente, pode-se ocultar o slogan da 

marca NRJ, que consiste em uma radio francesa e questionar os alunos sobre conteúdo da 

mensagem e, assim, todos os alunos poderiam expressar suas hipóteses. 

Nível: A2.2 

Objetivo: apresentar informações em língua francesa 
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Atividade de expressão oral proposta: O professor poderá dividir a turma em dois grupos 

a partir de três participantes. Ele deverá dar uma categoria de informação diferente como, 

por exemplo: economia, política, educação, meteorologia, atualidades, sociedade, 

internacional, etc., para cada participante. Um participante do grupo oposto deverá 

possuir um controle remoto em direção a um dos participantes a fim de “trocar a estação 

de radio”. Desta forma, cada grupo informará diversas notícias e o grupo oposto deverá 

dizer a informação e/ou o domínio informado pelo grupo oposto. O grupo que conseguir 

identificar mais informações ganha o jogo.  

 

 

Considerações Finais 

 

 Este trabalho pretendeu apresentar sugestões de exploração de publicidades 

francesas trabalhadas em sala de aula, por meio da perspectiva comunicacional, já que o 

aluno é o sujeito ativo de sua aprendizagem, almejando mostrar as possiblidades do 

desenvolvimento das competências linguísticas a partir de publicidades, quando o 

professor desejar trabalhar com documentos autênticos ou, ainda, com outros suportes 

similares. 

 Desta forma, as sugestões foram aplicadas com grupos de alunos brasileiros de 

língua francesa, respeitando os níveis informados em cada sugestão e os resultados foram 

bastante positivos. Esta exploração em sala de aula com o suporte da publicidade 

apresentou um efeito significante, visto que este suporte estimulou não somente a 

criatividade, mas também a interação e a autonomia dos estudantes de forma agradável, 

atrativa e até mesmo lúdica.  

 Cabe ressaltar também que as publicidades apresentadas acima poderiam ser 

exploradas por meio de outras possibilidades, porém o que se pretendeu neste trabalho 

foi uma simples amostra da utilização de publicidades para o ensino de língua francesa, 

podendo desenvolver as habilidades linguísticas, caso o professor deseje optar por este 

suporte que não seja o livro didático, mas que poderá dialogar com temas que foram ou 

serão estudados em sala de aula.  
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Introdução 

 

  A imagem do professor em sala de aula é como um calidoscópio: ela pode ser 

vista, interpretada, julgada por diversos ângulos, reflexos e cores. Esse processo dinâmico 

que se dá no espírito julgador de todos os que o rodeiam, é incessante e mutável. Aliás, a 

imagem que o professor cria dele mesmo, para si e para todos os que o rodeiam, e que se 

dá em função da imagem que ele faz de todos os que o rodeiam, entra no mesmo processo 

dinâmico, incessante e mutável, adaptando-se a seu público e à instituição à qual pertence 

em dado momento. 

 Neste jogo de espelhos, o professor está sempre buscando marcar o seu lugar de 

saber e, consequentemente, o seu lugar de poder, a fim de atender a demandas internas, a 

ele mesmo, e externas; pois o saber é uma das fontes de produção do poder. Poder este 

que Pierre Bourdieu classifica de "poder simbólico". 

 O "poder simbólico" bourdieusiano não significa apenas uma forma específica de 

poder, mas diversas formas de poder praticadas no quotidiano das sociedades, do mundo 

social, e que muitas vezes passam despercebidos. Estão implícitos em práticas sociais; no 

entanto, explícito ou implícito, ele está investido de legitimação: legitimado por aqueles 

sobre quem se aplica o poder, e com quem compartilha uma crença, em um processo de 

troca simbólica. Dessa forma, explica Thompson ao prefaciar Bourdieu (2001, p.40)41 

 
 Les individus dominés ne constituent pas des corps passifs sur lesquels le 

pouvoir symbolique s'applique, à la manière, pour ainsi dire, d'un scalpel sur 

un cadavre. Le pouvoir symbolique présuppose bien plutôt, comme une 

condition de son succès, que les individus qui y sont soumis croient à la 

légitimité du pouvoir et de ceux qui l'exercent. 

                                                           
41 Os indivíduos dominados não constituem grupos passivos sobre os quais o poder simbólico se aplica, 

como se fosse um bisturi sobre um cadáver. O poder simbólico pressupõe muito mais, como condição de 

seu sucesso, que os indivíduos que a ele são submetidos acreditem na legitimidade do poder daqueles que 

o exercem. (tradução nossa) 
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 A legitimação sela o "contrato de comunicação". Segundo Patrick Charaudeau, 

todo ato de linguagem (logo, toda produção discursiva) pressupõe um contrato de 

comunicação. "A noção de contrato é central na teoria discursiva de Charaudeau" 

(CORRÊA, 2011, p.1). O linguista define o contrato "como uma relação intersubjetiva 

que se baseia no status psicossocial que cada um dos parceiros assume para com o outro 

e reconhece no outro" (CORRÊA, 2011, p.2). Ocorre que o status psicossocial não 

corresponde necessariamente à realidade dos fatos. Como o antepositivo vindo do grego 

Psychē já indica, remete ao aspecto íntimo: alma, espírito, psique. É neste campo que se 

funda o ethos dos parceiros do contrato de comunicação. 

 Expandindo a percepção do contrato de comunicação, Charaudeau desenvolve um 

estudo sobre o contrato didático e o contrato de comunicação em sala de aula. Este último 

é uma das categorias do contrato didático, como veremos posteriormente. Por 

compreender que existe um contrato didático pré-estabelecido entre professor e aluno, 

por meio do qual cabe ao professor transmitir conhecimentos e aos alunos adquiri-los, ele 

explica tratar-se das imagens de quem tem o conhecimento e está legitimado a transmiti-

lo. Assim, o linguista aborda o ensino e a relação em sala de aula pelo prisma do ethos. 

Deste, iremos nos limitar ao ethos do professor: ethos do saber, ethos do poder. 

Para compreender o funcionamento da situação em sala de aula, tomamos como 

base teórica conceitos-chave de Patrick Charaudeau: a situação de comunicação, o ethos, 

a legitimação e o poder; assim como o conceito de poder simbólico de Pierre Bourdieu. 

Analisaremos, então, alguns extratos de uma coleção didática - Écho A1, méthode de 

français - livre du  professeur, da editora CLE International, cuja abordagem declarada é 

a Acional. 

 O livro do professor é destinado aos professores de FLE que utilizam o método 

em questão. Tem o objetivo de orientá-los e direcioná-los na metodologia, no uso e no 

objetivo do método, assim como dar suporte de informações didáticas e culturais. Essas 

informações contribuem para a construção da imagem do professor, estrangeiro, de língua 

e cultura francesas, possibilitando-o construir seu ethos, que o coloca no lugar do saber e 

do poder. 
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Ethos e Situação de Comunicação 

 

 
 "Que voulez-vous que je vous apprenne?" 

"Apprenez-moi l'ortographe". 

"Très volontiers." 

"Après, vous m'apprendrez l'almanach" 

"Ah! la belle chose que de savoir quelque chose!" 

"Ah! l'habile homme que vous êtes! ". (Molière42) 

 

"Ethos - Termo emprestado da retórica antiga, o ethos designa a imagem de si que 

o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência sobre seu alocutário." 

(CHARAUDEAU, MAINGUENEAU, 2018, p. 220). Aplicado a diversas outras ciências 

que surgiram posteriormente, encontramos na Análise do Discurso um sentido que se 

refere às modalidades verbais da apresentação de si na interação verbal, podendo marcar 

uma posição institucional que indica sua relação a um saber, como verificamos nas 

palavras dos linguistas: "O enunciador deve legitimar seu dizer: em seu discurso, ele se 

atribui uma posição institucional e marca sua relação a um saber. No entanto, ele [ethos] 

não se manifesta somente como um papel e um estatuto, ele se deixa apreender também 

como uma voz e um corpo" (op. cit., p.220). Eis por que a situação de comunicação é 

determinante para dar sentido a tudo o que acontece com os participantes de seu contexto. 

Podemos entender que o ato de comunicação se enquadra na modalidade de um gênero, 

o qual determina as regras do contrato de comunicação que rege a relação entre seus 

participantes. Para ilustrar, apresentamos a seguinte fórmula:  

  

 

𝐴𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑀𝑈𝑁𝐼𝐶𝐴ÇÃ𝑂  ≡   𝐺Ê𝑁𝐸𝑅𝑂  ≡   𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑀𝑈𝑁𝐼𝐶𝐴ÇÃ𝑂

𝑺𝑬𝑵𝑻𝑰𝑫𝑶
 

  

                                                           
42 Molière, Le Bourgeois Gentilhomme. 1999, p. 67, 69, 71. 

  Maître:            O que o senhor quer que eu lhe ensine?  

  M. Jourdain:   «Ensine-me a ortografia» 

  Maître:             Com muito gosto. 

  M. Jourdain:   «Depois, ensine-me a ler o almanaque… »  

                          « Ah! Como é bonito saber das coisas! 

                             Ah! Que homem sábio que o senhor é !  » 

                            (Molière, Le Bourgeois Gentilhomme, tradução nossa.) 

Quadro 1 
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O sentido se constrói a partir da comunicação, não sendo necessariamente 

fundamentado na verdade: ele se constrói na teatralização. "Nunca é do outro ou de si que 

se trata, mas de uma imagem de si ou do outro, construída em função das implicações da 

comunicação" (CHARAUDEAU, 2011, p.2). 

 É importante pensar nas implicações da comunicação pelo prisma do "gênero", 

pois "os gêneros inscrevem-se numa relação social de reconhecimento, trazendo uma 

codificação que lhes é própria – própria a seu contexto sociocultural" (CHARAUDEAU, 

2007, p.211). Ao identificarmos, pelos códigos, o gênero do ato de comunicação, 

identificamos o papel dos atores desse ato, suas identidades, originais ou construídas, sua 

legitimação e, portanto, o poder que lhes é outorgado ou não. Dessa forma, segundo 

Charaudeau, a comunicação se estabelece a partir do reconhecimento da identidade do 

sujeito falante como sujeito competente, que está vinculado ao reconhecimento do 

"direito à palavra”.  

  
Falar de comunicação humana é, antes de tudo, falar do problema da 

identidade do sujeito falante enquanto ser comunicante, e, portanto, do 

seu direito de comunicar. [...] O reconhecimento do direito à palavra e 

o reconhecimento da identidade do sujeito falante representam, assim, 

os dois lados da mesma moeda, a moeda de troca que circula entre os 

parceiros de um ato de comunicação. (CHARAUDEAU, 1993, p.1) 

 

  Sabemos que o “Ato de comunicação em situação de sala de aula” é um “gênero” 

que pode ser analisado em seu sentido próprio ou no sentido de um "Contrato Didático". 

 O Contrato Didático, enquanto gênero, explica Charaudeau (1993), apresenta-se 

segundo as   especificidades de cada contrato de comunicação, podendo vir na forma de: 

manual pedagógico, conferência, obra de divulgação científica e um contrato em sala de 

aula.  

  É importante frisar que se trata de um “discurso de representação”, isto é, um 

discurso produzido em uma comunidade cultural e que tem um status oficial. No caso do 

manual pedagógico, particularmente, do guia do professor, ele tem o status oficial de ser 

a representação da editora, ou seja, ele traz a identidade da editora com sua imagem de 

autoridade dos "donos da língua", dos pedagogos/ professores nativos, dos representantes 

não só da língua como também de sua cultura: história, costumes e valores, tendo a 

finalidade de atuar sobre o professor (estrangeiro) de língua francesa e tendo o objetivo 

de desempenhar o papel de orientador de como eles querem que o professor atue. 
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  A partir da situação de comunicação de um contrato didático, cujo gênero indica 

os parceiros, estes manifestam o jogo de ethos construído em seu discurso, como explica 

Amossy (apud CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2018, p. 221): "O ethos discursivo 

mantém relação estreita com a imagem prévia que o auditório pode ter do orador ou, pelo 

menos, com a ideia que este faz do modo como seus alocutários o percebem". Em se 

tratando de professor de língua estrangeira, posicionado no cruzamento dos editores e de 

seu público, é preciso entender o lugar do saber ocupado pelo professor. 

 

Lugar do Saber 

 

"Quel est ce gros livre?", dit le petit prince.  

"Je suis géographe, dit le vieux monsieur". 

"Qu'est-ce qu'un géographe?" 

"C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, 

les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts". 

"Elle est bien belle, votre planète.  

Est-ce qu'il  y a des océans?" 

"Je ne puis pas le savoir". dit le géographe. 

"Ah!  (le petit prince était deçu). Et des montagnes?" 

"Je ne puis pas le savoir". dit le géographe. 

"Et des villes et des fleuves et des déserts?" 

"Je ne puis pas le savoir non plus". dit le géographe. 

"Mais vous êtes géographe!" 

"C'est exact, dit le géographe, mais je ne suis pas 

Quadro 2 
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explorateur".43 

(SAINT-EXUPÉRY, Antoine. Le Petit Prince. p. 57-58) 

 

 

 "Tudo o que sei é que nada sei", disse Sócrates. Quanto a essa afirmação secular, 

sabemos que significa a declaração de humildade do grande filósofo diante da afirmação 

de todos a respeito de sua grande sabedoria, detentor do lugar do saber. Após a resposta 

à indagação feita a sacerdotisa Pytia, do oráculo de Apolo em Delfos, sobre a existência 

de alguém mais sábio que Sócrates, e tendo como resposta a não existência de alguém 

mais sábio, Sócrates não aceitou a resposta dos deuses, afirmando: "Estou consciente de 

que não sou sábio em nenhuma medida" (PLATÃO, 2015, p.30). Assim, partiu para 

questionar os Outros: sábios, poetas e artesãos, em busca de pessoas mais sábias do que 

ele.   

  
 Dirigi-me a um desses indivíduos que gozam da reputação de ser sábio, no 

pensamento de que junto a ele ─ se junto a quem quer que seja ─ poderia eu 

contestar o oráculo e dizer-lhe: "Este homem é mais sábio do que eu, porém 

afirmaste ser eu o mais sábio [...]. Após conversar com ele pareceu-me julgar-

se sábio [...], mas não era. [...] À medida que me afastava, pensei comigo: "Sou 

mais sábio do que esse homem; nenhum de nós dois realmente conhece algo 

admirável e bom, entretanto ele julga que conhece algo quando não conhece, 

enquanto eu, como nada conheço, não julgo tampouco que conheço. Portanto, 

é provável, de algum modo, que nessa modesta medida seja eu mais sábio do 

que esse indivíduo ─ no fato de não julgar que conheço o que não conheço".  

(PLATÃO, 2015, p. 30, 31 )  

  

 Sócrates então percebeu que ele realmente era diferente, e percebeu o que o 

diferenciava dos Outros: o fato de admitir que não sabia tudo, pois aquele que sabe muito 

sabe muito sobre uma matéria, mas não pode saber muito sobre todas as matérias. O que 

o leva, nos leva, a buscar cada vez mais, e assim, descobrir mais, saber mais. 

                                                           
43 - Que livro é esse? perguntou-lhe o principezinho. Que faz o senhor aqui? 

- Sou geógrafo, respondeu o velho. 

- Que é um geógrafo? perguntou o principezinho. 

- É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. 

  É bem interessante, disse o principezinho. [...] 

- O seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele? 

- Como hei de saber? disse o geógrafo. 

- E montanhas? 

- Como hei de saber? 

- E cidades, e rios, e desertos? 

- Como hei de saber? disse o geógrafo. 

- Mas o senhor é geógrafo! 

- É claro, disse o geógrafo; mas não sou explorador.  (Tradução de Dom Marcos Barbosa) 
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 Podemos então pensar que suas palavras representam a consciência da 

impossibilidade que temos de tudo saber, pois quanto mais sabemos, mais distantes da 

sabedoria ficamos, maior é a nossa consciência de que é impossível tudo saber. Se fosse 

hoje, Sócrates ficaria ainda mais frustrado; pois, nas sociedades modernas, os saberes 

passam por um aprofundamento e enriquecimento constante, dinâmico, extremamente 

célere. Uma leitura feita hoje não significa que será satisfatória daqui a uma semana. Eis 

por que é tão difícil colocar aquele que ensina no patamar do lugar do saber: é uma grande 

responsabilidade assumir esta posição. Sei que não sei tudo, seria melhor assim dizer. 

Mas no quadro social da área do ensino, a cobrança pelo conhecimento pleno do professor 

vem de todos os lados, inclusive dele mesmo. 

 “O docente, independentemente da forma de nomeá-lo, considera-se que ele 

possui uma competência de saber e de saber-fazer em relação à finalidade do contrato, 

ou seja, ele tem um saber a transmitir / ele sabe transmiti-lo”. (CHARAUDEAU, 2011, 

p. 6).  Essa é uma condição sine qua non do contrato de comunicação em sala de aula, 

que engendra o processo de legitimação, ou seja, o reconhecimento de que o professor 

tem competência para ganhar o direito à palavra. Charaudeau explica que  

 
O "contrato de comunicação" liga os parceiros em uma espécie de aliança 

objetiva que lhes permite construir sentido enquanto se autolegitimam. Se não 

há possibilidade de reconhecer tal contrato, o ato de comunicação não tem 

pertinência e parceiros não têm direito à palavra. 

Na situação de sala de aula, como em qualquer outra e situação de 

comunicação, o que se espera é que os parceiros compartilhem um mesmo 

contrato, bem como alguns dos valores e conhecimentos que lhes são 

pertinentes. (op. cit., p. 5).   

 

  O linguista também nos explica que a legitimidade pode ter como origem uma 

situação de fato — situações da vida cotidiana — ou uma situação institucional — o caso 

do contrato de comunicação em sala de aula —, e alerta para a possível necessidade de 

construir uma posição de legitimidade aos olhos de seu interlocutor (CHARAUDEAU, 

2018, p.295). Neste ponto, acrescentamos que, para construir a legitimidade aos olhos do 

interlocutor, contamos com o ethos e com a competência de saber e de saber-fazer. No 

entanto, quando é necessário construir a legitimidade aos olhos de terceiros, como é o 

caso dos editores das publicações francesas de livros didáticos de FLE, cuja língua 

materna é justamente aquela que, para os professores estrangeiros de FLE, é língua 

estrangeira (LE), para construir a legitimidade é preciso, paralelamente, elaborar outro 

trabalho: a desconstrução de estereótipos. 
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  Os estereótipos podem ser positivos ou negativos, mas eles são sempre um 

julgamento a partir de observações, o que os torna um fator delicado no contato 

intercultural. 

O encontro, o contato de culturas, pode ser tanto um campo frutífero como um 

campo minado, pois, neste momento, vêm à tona padrões e valores arraigados em cada 

cultura, manifestados na cultura objetiva, explícita, e na cultura subjetiva, implícita, 

fundadores de estereótipos construídos sobre o desconhecimento ou o mal conhecimento 

do Outro, como nos explica Goffman (2014, p.13) 

 

[...] se o indivíduo lhes for desconhecido, os observadores podem obter, a partir 

de  sua conduta e aparência, indicações que lhes permitam utilizar a 

experiência anterior que tenham tido com indivíduos aproximadamente 

parecidos com este  que está diante deles ou, o que é mais importante, aplicar-

lhes estereótipos não comprovados. 

 

 Tais estereótipos podem ser confirmados, desconstruídos ou redirecionados, isto 

é, explicados pelo seu contexto, uma vez que cada cultura tem a sua lógica. Lógica esta 

que também explica os valores do Outro, demolindo as barreiras do etnocentrismo. 

 Nesta inter-relação de circunstâncias, encontramos os professores estrangeiros de 

língua estrangeira francesa, e os professores/ pedagogos/ editores franceses de língua 

materna. Estes são motivados, em razão do suposto mal conhecimento do profissional 

estrangeiro, a orientá-lo através dos livros/ guias dos professores. Colocando-se, portanto, 

em um lugar de poder. 

 

Lugar do Poder 

"Puis-je m'asseoir?",  s'enquit timidement le petit prince. 

"Je t'ordonne de t'asseoir", lui répondit le roi, qui ramena 

majesteusement un pan de son manteau d'hermine. 

"Sir, lui dit-il [le petit prince] je vous demande 

 pardon de vous interroger..." 

"Je t'ordonne de m'interroger", se hâta de dire le roi. 

"Sir... sur quoi régnez-vous?" 

"Sur tout", répondit le roi, avec toute simplicité. 

"Sur tout? Sur tout ça?", dit le petit prince. 

"Sur tout ça", répondit le roi. 

"Et les étoiles vous obéissent?".44 

                                                           
44 - Posso sentar-me? interrogou timidamente o principezinho. 

- Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de  

arminho. 

- Majestade... eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos... 

- Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a declarar. 

- Majestade... sobre quem é que reinais? 
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(SAINT-EXUPÉRY, Antoine. Le Petit Prince. p. 42-43) 

 

 

 O poder nem sempre é visível aos olhos daqueles a quem ele se dirige, embora 

seja exercido de forma consciente. O sociólogo Pierre Bourdieu usa a expressão "poder 

simbólico" para expressar o poder exercido através da linguagem, como um símbolo. "O 

termo - simbólico - pode ser visto como aquilo que não precisa ser ou não está explícito, 

porém que constitui uma estrutura operante na formação das disposições dos indivíduos 

para perceber, apreciar e agir no mundo social" (HEY, 2017, p. 292-293) 

 Mesmo implícito, o exercício do poder conta com a anuência dos dominados na 

medida em que se baseia em justificativas para explicar ou, até mesmo, não enxergar a 

relação de poder que é exercida sobre eles e que circula e estratifica os grupos sociais. 

“Tal ordem se inscreve nas relações de força, sendo tomada como ordem natural das 

coisas” (HEY, 2017, p. 293). 

 Ao falar do poder, o linguista Patrick Charaudeau (2007) define como um "agir 

sobre o outro", que vem a ser a possibilidade de submeter o outro, por algum meio; mas 

para alcançar esse patamar, houve uma autorização prévia: a legitimação. Esta vem a ser 

o mecanismo de reconhecimento, pelo corpo social, do direito de agir em nome de uma 

finalidade aceita por todos. É uma posição atribuída por um sistema de organização social 

reconhecido por todos os membros da sociedade, os quais compartilham os mesmos 

valores, em um consenso que Bourdieu (2001) chama de sens commun. Neste mesmo 

entendimento, Charaudeau (2007, p.18) deixa claro que "o poder nunca depende de um 

único indivíduo, mas da instância na qual se encontra o individuo e da qual ele tira sua 

força. Essa conjuntura explica o porquê da legitimação, ou poder, e encerra-se no seio do 

grupo que o legitimou e que o autorizou, imbuindo o indivíduo de poder. 

 No caso do contrato didático, o professor tanto pode estar na instância do corpo 

social que legitima a força exercida sobre ele, vinda da editora dos livros didáticos, da 

instituição na qual trabalha ou das instituições governamentais, como pode estar na 

instância que exerce o poder: de avaliar, de julgar, de aprovar, de reprovar. Eis então dois 

                                                           
- Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. 

- Sobre tudo? Sobre tudo isso? 

- Sobre tudo isso... respondeu o rei. 

- E as estrelas vos obedecem?  (Tradução de Dom Marcos Barbosa) 
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patamares distintos classificados por Charaudeau (2011) como contrato de comunicação 

didático: o contrato didático institucional e o contrato didático em sala de aula. Ambas as 

situações de comunicação são construídas a partir da "linguagem autorizada". 

 A linguagem autorizada existe para produzir efeitos, estando intrinsecamente 

ligada ao mundo social, devendo cumprir as condições sociais de sua eficácia. Sendo 

assim, ela se inscreve no âmbito do discurso performativo. No entanto, Bourdieu, assim 

como Charaudeau, deixam bem claro que a força das palavras não está apenas nas 

palavras, mas na legitimidade de quem as pronuncia, ou seja, a autoridade presente no 

discurso não está em sua formação linguística, mas em todo o contexto da situação de 

comunicação, envolvendo muito mais os elementos humanos do que os elementos 

linguísticos ou materiais. 

 Por essa explicação, entendemos que o discurso performativo pode ser explícito 

ou implícito. O discurso performativo explícito manifesta-se pelo ato ilocutório; o 

discurso performativo implícito manifesta-se pelo contexto da situação de comunicação. 

 Para entendermos melhor, no ato ilocutório o discurso é estruturado em elementos 

linguísticos e estilísticos encarregados de dar o tom do discurso. François Recanati (1981) 

explica que o ato ilocutório é o ato social da linguagem que estabelece uma relação na 

qual o locutor, pelo uso de certos verbos, desempenha um papel assegurado para si, uma 

posição de superioridade na vasta Instituição da linguagem, enquanto que dá ao Outro um 

papel complementar. Há verbos que são essencialmente ilocutórios, por exemplo: Eu te 

ordeno; há outros que ganham a força ilocutória pelo modo imperativo, por exemplo: 

Senta-te. Além dessas possibilidades, Recanati ressalta o potencial ilocutório de frases 

declarativas operados por indicadores que detêm essa força explícita, os quais associados 

a um complemento adequado conferem à frase uma potencial força ilocutória, por 

exemplo: Eu te ordeno que te sentes; Eu te ordeno que me interrogues. 

 No caso do ato ilocutório implícito, ele produz efeitos a partir de certas condições 

que definem a legitimidade, isto é, ele deve ser pronunciado por pessoa legitimada a 

pronunciá-lo, em uma situação legítima, direcionado a interlocutores legítimos e com 

estrutura enunciativa (sintática, fonética, etc.) legítima (BOURDIEU, 1982). Dessa 

forma, o poder e a autoridade vêm camuflados no discurso, sem precisar necessariamente 

usar elementos linguísticos que os identifiquem. Como a autoridade está assegurada pela 

legitimidade, o locutor pode servir-se de outros recursos para atenuar a força persuasiva 
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do discurso; assim, é possível utilizar o condicional da polidez, o infinitivo no lugar do 

imperativo, uma construção de proposição, de sugestão, ao invés de uma imposição. É 

muito provável que o enunciado fique mais social, embora tenha o mesmo valor injuntivo. 

 Para frisar a diferença entre os dois, reproduzimos Recanati (1981, p. 35-36): 

"Lorsque l'énoncé est un 'performatif explicite', il suffit de comprendre la phrase pour 

connaître la force de son énonciation; lorsque c'est un 'performatif primaire', il faut 

recourir au contexte pour déterminer celle-ci."45.  

 

Essayer de comprendre linguistiquement le pouvoir des manifestations 

linguistiques, chercher dans le langage le principe de la logique et de 

l'efficacité du langage d'institution, c'est oublier que l'autorité advient 

au langage du dehors, [...]. Cette autorité, le langage tout au plus la 

représente, il la manifeste, il la symbolise: il y a une rhétorique 

caractéristique de tous les discours d'institution, c'est-à-dire de la parole 

officielle, s'exprimant en situation solennelle, avec une autorité qui a 

les mêmes limites que la délégation de l'institution; les caractéristiques 

stylistiques du langage des prêtres et des professeurs et, plus 

généralement, de toutes les institutions, comme la routinisation, la 

stéréotypisation et la neutralisation, découlent de la position 

qu'occupent dans un champ de concurrence ces dépositaires d'une 

autorité déléguée.46 (BOURDIEU, 1982,  p.105-107) 

 

 A partir do exposto, procuraremos visualizar em nosso material de análise as 

teorias abordadas. 

 

4. Noções de LE e de L2 

 

 Abrimos, neste momento, parênteses para esclarecer as bases do conceito de LE 

(língua estrangeira) e de L2 (língua segunda) que adotamos.  

                                                           
45 Quando um enunciado é performativo explícito, basta compreender a frase para conhecer a força de sua 

enunciação. Quando o performativo é implícito, é preciso recorrer ao contexto para compreender a 

enunciação. (tradução nossa) 

 
46 Tentar compreender linguisticamente o poder das manifestações linguísticas, procurar na linguagem o 

princípio da lógica e da eficácia da linguagem institucional, isso significa não lembrar que a autoridade 

vem de fora, [...]. Essa autoridade, a linguagem a representa ainda mais, manifestando-a e representando-

a: há uma retórica própria a todo discurso institucional, ou seja, da palavra oficial do porta-voz autorizado, 

expressando-se em situação solene, com uma autoridade que tem os mesmos limites que a delegação da 

instituição; as características estilísticas da linguagem  dos padres e dos professores [grifo nosso] e, 

geralmente, de todas as instituições, como a rotina, a estereotipagem e a neutralização, decorrem da posição 

que os depositários de uma autoridade delegada ocupam em um campo de concorrência.  (Tradução nossa) 
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 As ideias a respeito da matéria não são unânimes: há divergências. Para entender 

um pouco, visto que não é o objetivo deste trabalho, mas uma informação necessária, 

vamos nos guiar  pelos conceitos de Christine Revuz (2006) e de Henri Besse (2006). 

1) Segundo REVUZ, ao falar da língua materna, a primeira língua ─ L1 ─, diz: 

"Essa língua é tão onipresente na vida do sujeito, que se tem o sentimento de jamais tê-la 

aprendido" (IN: SIGNORINI, 2006, p. 215). Trata-se de um processo cognitivo natural. 

As outras línguas aprendidas após o aprendizado da L1 são classificadas como Língua 

Estrangeira ou Língua Segunda. 

2) A Língua Estrangeira (LE) é uma segunda língua, tendo como referência a 

língua materna. Ao contrário do aprendizado da L1, o aprendizado de uma língua 

estrangeira é uma opção consciente, portanto seu aprendizado é raciocinado. Revuz (op. 

cit., p. 215) lembra que o aprendizado de língua estrangeira desperta os laços afetivos que 

temos com nossa língua materna. 

3) No caso da Língua Segunda (L2), trata-se de uma LE, porém vivida em seu 

contexto real, em imersão linguística. 

Assim, Entendemos a diferença entre as duas a partir da explicação de Spinassé 

(2006):  

a) A semelhança entre as duas está no fato de ambas terem sido desenvolvidas por 

indivíduos que já possuíam pressupostos cognitivos e de organização do pensamento 

usados para a aquisição da L1. 

b) A diferença entre as duas está no fato de que "Para o domínio de uma segunda 

língua é exigido que a comunicação seja diária e que a língua desempenhe um papel na 

integração em sociedade" (2006, p.6). 

 Esta definição é corroborada por Besse (1987, apud TAGLIANTE, 2006, p.17) ao 

afirmar: "On considère qu'il y a enseignement/ apprentissage d'une langue seconde quand 

ses apprenants ont la possibilité quotidienne d'être confrontés à elle en dehors des cours 

qui en relèvent ou encore de la pratiquer authentiquement"47. Damos como exemplo o 

caso dos imigrantes e dos expatriados que residem e trabalham em países em que a língua 

oficial é estrangeira à sua língua materna. Nesses casos, os estrangeiros confrontam-se 

                                                           
47 Considera-se que há ensino/ aprendizagem de uma língua segunda quando seus aprendizes têm a 

possibilidade cotidiana de confrontar-se com ela fora da sala de aula, da qual dependem, ou ainda de praticá-

la em situações autênticas. (Tradução nossa) 
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com a língua segunda no cotidiano e em situações autênticas, na exigência de 

comunicação diária para uma integração em sociedade. É uma questão de sobrevivência. 

 

O lugar do saber-poder do professor de LE assegurado pela editora  

 

Inicialmente, é importante distinguir o professor de FLE nativo do professor de 

FLE estrangeiro. O primeiro tem todos os recursos para compreender as informações 

culturais do livro do aluno, além de ter sido alfabetizado em língua francesa, cujo 

aprendizado ao longo de sua vida aborda a literatura e os meandros da língua, em todos 

os seus aspectos, e com o rigor do sistema escolar francês. O segundo aprendeu a língua 

francesa na condição de língua estrangeira, e todo o conhecimento adquirido sobre a 

cultura e a literatura foi conquistado. 

 Em seguida, vale lembrar que o ensino de FLE está presente no estrangeiro assim 

como nos países francófonos, com foco no aluno estrangeiro. Mas há uma diferença entre 

uma turma em um país francófono e uma turma em um país cuja língua oficial é outra. 

No primeiro caso, todos os alunos são estrangeiros, tendo apenas como recurso de 

comunicação a língua francesa, pois estão em imersão linguística e cultural, trata-se de 

L2; além disso, a imersão cultural favorece a compreensão do conteúdo cultural do livro 

do aluno. No segundo caso, todos os alunos tem a nacionalidade do país onde o curso de 

FLE é ministrado, tendo — todos — outra língua materna. A língua francesa está como 

LE; neste caso, o trabalho do professor é ainda mais árduo, pois terá de trazer o mundo 

francófono para dentro da sala de aula; para isso, ele terá de ocupar o lugar do saber-

poder. 

 Neste ponto, lançamos nosso olhar para os livros que orientam o professor 

estrangeiro de língua estrangeira. Considerando que os professores de L.E. estão distantes 

dos lugares onde a língua ensinada é nativa, e considerando que o conhecimento cultural 

da sociedade da língua nativa pode não estar ao alcance de todos, as editoras de livros 

didáticos com foco no ensino de LE empenham-se em cobrir este vácuo. Desta forma, a 

publicação de livros denominados Livre du Professeur ou Guide Pédagogique procuram 

informar sobre história, costumes e valores; e mais ainda, sobre alguns pontos 

gramaticais, orientando na prática dos exercícios do livre de l'élève adotado.  
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Para analisar os livros didáticos, vamos utilizar três extratos (quadros 3, 4, 5), 

procurando entender os lugares de saber e de poder que os livros levam o professor a 

ocupar. 

 Assim, ao olhar para os extratos dos quadros 3 e 4, verificamos que desde o início 

ele se dirige ao professor estrangeiro, a partir de um lugar de poder: o poder de quem 

transmite um conhecimento cultural que agrada a todos, por ser de interesse do turismo e 

dos costumes. Assim, a chamada é feita pela expressão em negrito: À savoir.  

 Notamos que o sujeito comunicante do discurso de representação ocupa o lugar 

do SABER e do PODER, partindo do princípio de que o professor estrangeiro tem a 

língua francesa como LE e também tem a cultura francesa como Cultura 2. Isso explica a 

preocupação dos editores / pedagogos de transferir ao professor de LE o conhecimento 

necessário para colocá-lo no lugar do poder e do saber, uma vez que ele deverá 

desenvolver alguma atividade em classe, além de dar explicações. Portanto, essas 

informações proporcionam uma transferência do Poder ao professor. Podemos visualizar 

essa situação pela definição dada por Charaudeau: o Agir sobre o outro. 

 Ainda a respeito dessas informações, os editores aprofundam o conhecimento 

cultural alargando-o por outros valores: a moda, os costumes e regras de etiqueta 

praticadas ao longo dos últimos tempos. Classificados como regras de savoir-vivre, o 

conhecimento dessa matéria é caro aos franceses, de tal modo que esse conhecimento é 

cobrado nas provas para a concessão ou renovação da nacionalidade francesa. 

 Paralelamente, no quadro 4, encontramos o discurso performativo implícito 

presente na determinação, com aspecto de uma simples orientação.  

 

 

 

 

  

 Lembramos nesse momento o questionamento de Bourdieu (1982, quarta capa): 

"La force qui agit à travers les mots est-elle dans les paroles ou dans les porte-parole?"48. 

                                                           
48 A força veiculada por meio das palavras está nas palavras ou naquele que as pronuncia? (Tradução nossa). 

Quadro 3 
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Trata-se então da legitimidade de quem as pronuncia, e essa autoridade presente no 

discurso não está em sua formação linguística, mas em todo o contexto da situação de 

comunicação, envolvendo muito mais os elementos humanos do que os elementos 

linguísticos ou materiais. Eis por que o verbo é utilizado no modo infinitivo, e não no 

imperativo: Faites un tour de table (Faça uma mesa redonda). Após, vem uma frase com 

um tom neutro (cada aluno compara...), porém objetiva, sem uso de modalizadores (pode 

comparar, deve comparar...). Ao final, retorna ao aspecto cultural, propondo um estudo 

comparado entre a cultura francesa e a cultura do aluno. 

 No quadro 5, vemos uma orientação de cunho gramatical, orientando não só no 

aspecto gramatical, como também na metodologia do ensino. Como percebemos, essas 

informações são coerentes com o contexto do livro, isto é, dentro da cronologia adotada 

pela metodologia do livro do aluno. 

 

A orientação dada pode ser vista como um performativo implícito; assim, 

lembramos as palavras de Recanati (1981, p.35, 36): "Lorsque l'énoncé est un 'performatif 

explicite', il suffit de comprendre la phrase pour connaître la force de son énonciation; 

lorsque c'est un 'performatif primaire', il faut recourir au contexte pour déterminer celle-

ci"49. 

 Esta explicação também é cabível no enunciado do mesmo extrato (Quadro 5): 

 

 

 

Observamos que a construção é impessoal, o verbo está no infinitivo, tem um 

valor abrangente. O contexto nos mostra, porém, em todo o discurso do quadro 5, que a 

orientação é uma condição para que se obtenha sucesso; portanto, uma imposição. 

 

 

 

                                                           
49 Quando um enunciado é performativo explícito, basta compreender a frase para conhecer a força de sua 

enunciação. Quando o performativo é implícito, é preciso recorrer ao contexto para compreendê-lo. 

(Tradução nossa) 
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Considerações Finais 

 

 Pelo exposto neste estudo, notamos que o contrato de comunicação didático, o 

qual inclui tanto o contrato de comunicação em sala de aula quanto o manual pedagógico 

direcionado ao professor, não está apenas no campo técnico do ensino, mas circula pelos 

valores de uma sociedade que aprende desde a tenra idade a cuidar de sua língua-mãe, e 

com apreço. 

 Nós, que estamos fora do território dos donos da língua, devemos lembrar que 

essa estima pela língua-mãe vem de uma história "dura" da busca e da construção da 

própria língua, da identidade pela língua, da luta contra a força do latim, que atravessou 

a Idade Média, que teve seu início ainda em Charlemagne, que teve o primeiro documento 

jurídico em uma língua que pretendiam que fosse própria, ainda em 842 d. C.: Les 

Serments de Strasbourg, que teve a imposição de ser praticada em documentos jurídicos 

no coração da Renascença, pela pluma de François 1er.: l'ordonnance de Villers-Cotterêts 

(1539) e que foi coroada com a Academia Francesa (1635). 

 Esse histórico se reflete no comportamento atual, sobretudo daqueles que se 

dedicam ao ensino da língua francesa. Dessa forma, notamos que os livros que orientam 

o professor, embora ocupem o lugar do saber e do poder, ao orientá-lo lhe transfere esse 

lugar ─ do saber-poder ─ para que o professor de língua estrangeira construa o seu ethos. 
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE PROFESSOR DE ESPANHOL LÍNGUA 

ESTRANGEIRA (ELE) 

 

Valeria Melani Santos Rabelo 

 

(Creche Municipal Professor Paulo Freire / SME - RJ) 

 

Introdução 

 

Quando observamos alguns documentos oficiais que legitimam o ensino de uma 

língua estrangeira ou adicional no Brasil fica expressiva a inexistência de um ensino que 

atenda às necessidades dos alunos, principalmente os que são atendidos em escolas 

públicas. Com apenas alguns recortes de documentos oficiais, a falta desse objetivo em 

relação ao desenvolvimento desses indivíduos é evidente, por isso a necessidade de uma 

reflexão e posterior ação dos educadores que pensam a educação desse nosso Brasil.  

Um dos documentos que regulamenta o ensino de língua estrangeira é a Lei nº 

9.394 de 20 de novembro de 1996 que torna o ensino da língua espanhola como 

“preferencial”, no caso de a escola querer adotá-la. Depois temos um retrocesso ainda 

maior quando a Lei nº 13.415 de 2017 oferece só o ensino do inglês. Quanto à Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2017, o ensino da língua inglesa é a única a ser 

obrigatório nas escolas, ficando claro que a política educacional existente é para 

reprodução de indivíduos que servem para o mercado de trabalho hegemônico, além de 

se perceber a extrema alienação referente às reais necessidades de desenvolvimento 

desses indivíduos.   

Quanto à formação do professor, o Plano Nacional de Educação de 2014 ressalta 

a importância da formação continuada de todos os profissionais da educação e a 

necessidade de ocorrer investimentos para a formação dos docentes, estabelecendo como 

uma das metas, no caso, a de número 16 o seguinte objetivo: 

Formar em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos professores 

da educação básica, até o último ano de vigência desse PNE, e garantir a 

todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações 

dos sistemas de ensino.   
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Diante desse cenário temos o professor de espanhol / língua estrangeira que, como 

qualquer outro educador, precisa criar estratégias de formação contínua para 

desempenhar bem o seu trabalho, participando plenamente do “contrato didático” 

estabelecido previamente entre quem ensina e quem aprende. Nóvoa (1995) faz algumas 

reflexões que podem criar uma prática pedagógica mais envolvente para o discente, 

deixando claro que a busca por formação contínua não pode ser solitária. Existe a 

necessidade da participação de todos os envolvidos da comunidade escolar. Vamos ver 

alguns desses apontamentos neste artigo. 

 

1 Reflexões sobre a formação contínua do professor ELE 

 

Nóvoa (1995), fala sobre três dimensões que devem nortear a carreira do professor 

que tem compromisso com sua prática pedagógica, denominando-as como pessoal, 

profissional e organizacional, um tipo de sintonia necessária para se cumprir com mais 

facilidade o “contrato didático”. A dimensão pessoal aponta para uma reflexão individual, 

quando o professor assume o controle dos seus próprios objetivos profissionais, algo que 

vai além de qualquer legislação vigente. Não é, porém, um processo fácil e simples 

quando o mesmo não tem consciência do seu papel, requer reflexão e crítica de sua vida 

profissional. A tendência à estagnação devido a uma vida de trabalho cansativa e 

desgastante é um dos desafios de cada um. 

Outra dimensão é a profissional, atenta a práticas de formação do docente, 

valorizando suas vivências, contribuindo para a emancipação profissional e para a 

consolidação de uma profissão que é autônoma na produção dos seus saberes e dos seus 

valores”. Essa dimensão é voltada para o encontro com o outro, que causa outros 

desdobramentos mais significativos para todos os envolvidos em um coletivo, propõe 

emancipação profissional, onde é possível a troca de saberes de professores que já 

adotaram a dimensão pessoal, ou seja, uma conduta crítico-reflexiva da sua prática 

pedagógica. O grupo de profissionais que tem essa postura facilita a sua própria formação 

contínua construindo e trocando saberes. (Nóvoa, 1995). 

A dimensão de desenvolvimento organizacional é o momento em que todos os 

indivíduos estão conscientes de sua necessidade de formação contínua, já conseguem 

realizar a troca e construção de seus saberes e fazem a intervenção no contexto social nos 
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quais estão inseridos. Não esperam o convite à pesquisa: os profissionais de educação que 

estão no chão da escola já se apropriaram da mesma e direcionam a função do ensino 

como algo a ser capaz de promover agentes de mudança da sociedade em que estão 

inseridos. Saem do lugar de serem pensados e assumem o papel de seres pensantes 

capazes de criar novas possibilidades de prática de ensino.  

Candau entende que a formação continuada vai além do desejo de se ter um status 

de dono do saber. É um momento de reflexão crítica da sua própria prática, afirmando 

que: 

A formação continuada não pode ser concebida como um meio de acumulação 

(de cursos, palestras, seminários, etc., de conhecimentos e técnicas), mas sim 

através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de 

(re)construção permanente de uma identidade pessoal e profissional, em 

interação mútua. E é nessa perspectiva que a renovação da formação 

continuada vem procurando caminhos novos de desenvolvimento. (1997, p.64) 

 

Zeichner (2001) propõe algumas estratégias para a formação de professores, entre 

elas estão a pesquisa colaborativa visando à articulação entre a universidade e a escola 

básica, pesquisas que visam à articulação entre a escola básica e a comunidade, pesquisa-

ação durante practicum, pesquisas produzidas por professores, inclusão de materiais 

produzidos por professores em seu curso de formação, formação de bancos de dados de 

pesquisa realizados por professores, publicações de produções de professores da escola 

básica, investimento financeiro em pesquisa de professores, palestras realizadas por 

professores, seminários de pós-graduação, congresso regional de pesquisa-ação, estudos 

etnográficos, biografias, diários e portfólios de ensino. 

Essa diversidade de estratégias para a formação continuada e reflexiva do 

professor vai criar uma gama de possibilidades para que ele se desenvolva 

intelectualmente e profissionalmente, através da troca de experiências com outros 

profissionais, da reflexão da sua própria prática, além de ter contato com as pesquisas 

acadêmicas mais atualizadas. Uma mediação entre a prática escolar cotidiana, a ciência e 

a comunidade com o professor estão trabalhando, atenuando e aproximando todos os 

envolvidos no processo de comunicação e de intervenção da realidade. 

Perrenoud e Thurler escrevem sobre dois princípios básicos para formação dos 

professores: 

Elas estão ligadas a uma visão de escola que visa a democratizar o acesso aos 

saberes, a desenvolver a autonomia dos sujeitos, seu senso crítico, suas 

competências de atores sociais, sua capacidade de construir e defender um 
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determinado ponto de vista, Esses princípios passam pelo reconhecimento da 

autonomia e da responsabilidade profissionais dos professores, tanto 

individual quanto coletivamente. (2002, p. 15) 

 

Perrenoud (2002, p. 15) diz que a “prática reflexiva é importante porque vivemos 

em sociedades em transformação, sendo necessário a capacidade de inovar, negociar e 

regular a prática. Ela passa por uma reflexão sobre a experiência, favorecendo a 

construção de novos saberes”. 

Quando um professor tem uma prática pedagógica reflexiva ele vai ser capaz de 

adaptar as transformações que são constantes na sociedade atual. Não vai ser difícil 

participar dessas inovações ou criar inovações, visto que sempre estará disposto a ter 

novas experiências de trabalho e de pesquisa da sua prática. 

Perrenoud (2002, p. 16) estabelece alguns critérios: 

1. Uma transposição didática baseada na análise da prática e em suas 

transformações.  

2. Um referencial de competências que identifique os saberes e as capacidades 

necessários, 

3. Um plano de formação organizado em torno de competências. 

4. Uma aprendizagem por problemas, um procedimento clínico. 

5. Uma verdadeira articulação entre a teoria e a prática. 

6. Uma organização modular e diferenciada. 

7. Uma avaliação formativa baseada na análise do trabalho. 

8. Tempos e dispositivos de integração e de mobilização das aquisições. 

9. Uma parceria negociada com os profissionais. 

10. Uma divisão dos saberes favoráveis à sua mobilização no trabalho. 

 

Os critérios citados acima por Perrenoud é o que ele tem como proposta de 

formação continuada para os profissionais da educação básica, onde também podemos 

colocar neste processo a do professor de ensino de ELE. Pode-se perceber que a ideia de 

construção do conhecimento é constante, não existe a falta de vincular prática de teoria e 

assim por diante. Elas se complementam, além de outros critérios que apontam 

possiblidades interessantes para a formação continuada de professores. 

Infelizmente Perrenoud e Thurler (2002, p. 15) constatam que: 

 

A concepção de escola e do papel dos professores não é unanime. As diferentes 

posições sobre a formação dos professores podem mascarar divergências mais 

fundamentais, infelizmente, não podemos defender a hipótese de que todos os 

Estados desejam formar professores reflexivos e críticos, intelectuais e 

artesãos, profissionais e humanistas. 
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Essa constatação nos faz repensar sobre o porquê de tanta dificuldade para manter 

os profissionais de educação em formação continuada, visto que em princípio todos os 

nossos governantes querem uma escola para todos, sem discriminação de direitos de 

qualquer cidadão que coloque seus filhos nas escolas. Esta consciência de que existem 

movimentos da parte de alguns governantes que dificultam o desenvolvimento dos 

profissionais de educação é algo a ser analisado em outros momentos. 

Nesse sentido, algumas perguntas vão surgindo: como o professor de língua 

estrangeira espanhol vai criar estratégias de formação continuada, de modo que ele se 

torne competente na sua prática pedagógica e na construção do seu próprio 

conhecimento? Que estratégias são utilizadas por esses professores, que são viáveis e 

legitimadas em espaços escolares? Que tipo de cursos, associações existem que buscam 

atualmente criar estratégias para a formação continuada desses profissionais de educação? 

Considerando essa realidade, propomos uma análise de algumas instituições e 

outras associações que estão tentando criar condições para a formação contínua desses 

professores. Podemos destacar a APEERJ e o CEDERJ. 

A APEERJ, Associação de Professores de Espanhol do Estado do Rio de Janeiro, 

tem criado algumas possibilidades de trocas de experiências entre esses profissionais de 

ensino, contribuindo em muito para a formação profissional dos mesmos. Um dos 

seminários realizados pela Associação foi o II Seminário de Experiências Didáticas, onde 

foi realizada uma reflexão sobre o Currículo e Ensino de Língua Estrangeira: o espanhol 

nos espaços públicos.  

O II Seminário de Experiências Didáticas aconteceu no Centro Federal de 

Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ) Unidade Maracanã, onde 

foram realizadas oficinas com produção de material didático de ELE para as séries finais 

do ensino fundamental, preparação e adaptação de materiais didáticos para a aula de 

leitura em espanhol no ensino médio, reflexões sobre o ensino de espanhol na EJA, 

analisando a proposta didática, adaptações curriculares de espanhol para alunos surdos e 

ferramentas de multimídia para o ensino de espanhol. É interessante ressaltar que esses 

seminários são realizados em parceria com muitas instituições universitárias, criando-se 

um ambiente rico de experiências distintas que contribuem para a formação do professor 

de ensino de ELE. 
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A Fundação Centro de Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro 

(CECIERJ) tem como missão: criar mecanismos que incentivem e promovam a formação 

continuada de profissionais da educação para que participem da sociedade do 

conhecimento, contribuindo para a prática da coesão social, da cidadania ativa, do diálogo 

intercultural e da igualdade de oportunidades.  

É um curso de extensão que faz: 

A difusão de conhecimentos filosóficos, artísticos, literários, científicos e 

administrativos. O objetivo é oferecer cursos de capacitação, na perspectiva da 

formação continuada, buscando aperfeiçoamento individual e coletivo dos 

docentes, profissionais que cursam ou cursaram licenciatura e para aqueles que 

atuam a serviço do bem público.50 

 

Esse tipo de iniciativa favorece de maneira significativa aos profissionais da 

educação que têm a consciência de sua necessidade de continuar tendo uma formação 

contínua mesmo estando inseridos no mercado de trabalho. Qualquer profissional pode 

fazer online os cursos de atualização e qualificação que são oferecidos no site atendendo 

os profissionais da educação básica. 

As duas instituições ajudam de maneira prática a formação continuada dos 

profissionais de educação e de ensino de ELE,  mas a APEERJ adota uma postura mais 

reflexiva em relação à prática do professor de ELE, provendo uma maior resistência em 

relação às mudanças da legislação vigente, que deixa o ensino do espanhol em segundo 

plano, causando um grande retrocesso na educação do nosso país, adotando uma conduta 

de parceria com outras instituições que têm a mesma postura.  

Este aspecto – a realização de cursos fornecidos por algumas instituições para 

apoiar esses profissionais – é de suma importância para que o ensino da língua estrangeira 

espanhola seja levado a sério, apesar de todo o esforço do professor que já tem a 

consciência e uma postura de desenvolvimento profissional. Enquanto a legislação 

vigente não mudar essa postura dentro da lei, não se pode alcançar os resultados 

favoráveis de forma efetiva, quanto ao ensino do espanhol ou de qualquer outra língua 

estrangeira. Fazem-se necessários outros mecanismos de mudança. 

Perrenoud e Thurler (2002, p. 15) afirma: 

A implicação crítica porque as sociedades precisam que os professores 

envolvam-se no debate político sobre a educação, na escala de 

estabelecimentos escolares, das regiões e do país. Esse debate não se refere 

                                                           
50 Disponível em: http://cederj.edu.br/extensao/sobre/. Acesso em: 03/12/2018. 
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apenas aos desafios corporativos ou sindicais, mas também as finalidades e aos 

programas escolares, à democratização da cultura, à gestão do sistema 

educacional, ao lugar dos usuários, etc. 

 

Essa afirmação de que o professor precisa assumir uma posição diante das 

circunstâncias que os cerca pode ser uma possibilidade de mudança em relação ao direito 

de continuar estudando para se manter em sintonia com as teorias acadêmicas mais atuais, 

além de trocar experiências bem sucedidas de sua prática escolar. O profissional precisa 

assumir uma postura política para o debate. Não adianta tentar ficar no lugar de 

neutralidade: sempre estamos de um lado. 

Quando analisamos os documentos oficiais que norteiam a política linguística 

desse país é fácil sentir bastante desconforto e inquietação por parte de todos que têm 

consciência dos equívocos, retrocessos e das limitações dessa legislação, mas a 

permanência da crítica a esse debate entre os profissionais de educação não pode 

permanecer entre o circuito dos educadores ou apenas no chão da escola. Faz-se 

necessária a realização de movimentos que afetem a sociedade de uma forma mais 

específica.   

 

Considerações Finais 

 

O contrato didático estabelecido entre os professores de ELE e alunos em sala de 

aula só é possível quando o aluno está motivado a participar desse contrato. Caso 

contrário, o professor precisa criar outras possiblidades para melhorar a sua prática de 

ensino a fim de atender as necessidades desse aluno. Diante dessa constatação, faz-se 

necessária a busca para a formação contínua, cabendo ao professor que tem uma postura 

reflexiva sobre a sua prática pedagógica a pesquisa-ação. Ele precisa ser capaz de avaliar 

o seu próprio desempenho como professor e buscar parcerias em universidades que 

devem estar dispostas a atuar na melhoria da qualidade de ensino desses professores de 

ELE. 
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