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“errar... desestabiliza assim pelo menos meia hora de aula... 
entendeu? me desestabilizava meia hora eu ficava dando aula 

mas pensando no erro entendeu? Ou... não saber responder 
uma pergunta... que às vezes eu achava que tinha obrigação de 

saber... que era óbvio ou então que era claro... era... como é 
que chama? coisa de principiante... aquilo me deixava sem 
chão me deixava mal... entendeu? Às vezes ao ponto de me 

deixar mal uma semana... a chorar entendeu? porque eu ficava 
achando que era incompetência... então minha auto-estima foi 

pro chão nessa época.” 
(estagiária W)  
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RESUMO 
 
Este estudo traz uma análise das relações de poder identificadas na interação verbal produzida 
durante a prática docente do estagiário (professor em formação). Esta pesquisa mostra, 
também, uma visão atual sobre a formação de professores em língua francesa no Ceará, por 
meio de dados obtidos junto às instituições e, também, com a utilização de um questionário 
aplicado aos alunos de Letras Português/Francês da Universidade Federal do Ceará e da 
Universidade Estadual do Ceará. Como pressupostos teórico-metodológicos, foram adotados o 
Interacionismo Sociodiscursivo, que atribui ao agir e à linguagem um papel fundamental no 
desenvolvimento humano e as relações de poder tratadas por Foucault. Na metodologia, 
utilizamos a autoconfrontação proposta por Faïta com o objetivo de trazer à tona os 
pensamentos e atitudes que as estagiárias tiveram durante a prática do Estágio Supervisionado 
em Língua Francesa. Com os dados obtidos, verificamos que as estagiárias se sentiram 
autônomas durante a sua prática docente, porém limitadas ao material e cronogramas impostos 
pela instituição. Vimos que quanto maior a experiência do estagiário em lecionar uma língua 
estrangeira, menos explícita será a relação de poder entre ele e o seu professor formador e, 
assim, maior será a autonomia deste estagiário durante o curso.  
 
Palavras-chave: formação de professores, relações de poder, Interacionismo Sociodiscursivo, 
estágio. 
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RÉSUMÉ 
 

Cette étude apporte une analyse des relations de pouvoir identifiées dans l’interaction verbale 
produite pendant la pratique en salle du  stagiaire (professeur en formation). Cette recherche 
montre, aussi, une vision actuelle sur la formation de professeurs en langue française au 
Ceará, en utilisant des données obtenus avec les institutions et, aussi, avec l’utilisation d’un 
questionnaire appliqué aux étudiants de Lettres Portugais/Français de l’Université Fédérale du 
Ceara e de l’Université de l’État du Ceara. Comme présupposés théorique-méthodologiques, 
ont été adoptés l’Interactionnisme Socio-discursif, qui attribue à l’agir et au langage un rôle 
fondamental dans le développement humaine e les relations de pouvoir traitées par Foucault. 
Dans la méthodologie, nous avons utilisé l’auto-confrontation proposée par Faïta avec 
l’objectif d’apporter les pensées et les attitudes que les stagiaires ont eues pendant la pratique 
du Stage Supervisioné en Langue Française. Avec les données obtenues, nous avons vérifié 
que les stagiaires ont été autonomes pendant leur pratique en salle, pourtant limitées au 
matériel et chronogrammes imposés par l’institution. Nous avons vu que plus grand sera 
l’expérience du stagiaire en classe de langue étrangère moins sera explicite la relation de 
pouvoir entre lui et son professeur formateur et, ainsi, plus grande sera l’autonomie de ce 
stagiaire pendant le cours. 
 
 Mots - clé : formation de professeurs, relations de pouvoir, Interactionnisme Socio discursif, 
stage. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A ideia de estudar a relação de poder entre o professor universitário da disciplina 

de Estágio Supervisionado em Língua Francesa, o estagiário e os alunos surgiu por meio de 

leituras e discussões realizadas nos encontros dedicados ao Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Linguística Aplicada (GEPLA) 1.  

 

Durante as leituras de estudiosos do assunto, como Foucault, Dijk e Fairclough, o 

anseio por seguir essa linha de estudos foi crescendo até o ponto em que, através das 

orientações realizadas durante os dois primeiros semestres do curso de Mestrado, 

estabelecemos uma direção fixa à qual os nossos estudos sobre o poder iriam seguir. 

 

A experiência como professor de Francês Língua Estrangeira (doravante FLE), 

atividade exercida desde 2006, fortaleceu a ideia de estudar a formação do futuro professor de 

francês, mais especificamente a disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Francesa, 

oferecida pelos cursos de licenciatura em língua francesa a partir do sexto semestre.  

 

Nossa pesquisa foi pautada nas seguintes questões: 

1- Como se dá a relação de poder entre o professor formador e o aluno da 

disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Francesa? 

2 – Esta relação é visível durante a prática docente do estagiário? De que forma? 

3 – Há uma relação entre o conhecimento do estagiário sobre as técnicas de ensino 

de FLE com o poder? 

4 – De que forma a expressão “o saber gera poder” de Foucault se reflete em 

nossos dados colhidos? 

5 – O discurso do aluno estagiário durante a sua prática docente sofre alterações na 

autoconfrontação?  

 

                                                 
1 GEPLA – Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada coordenado pelas Profas. Dras. Eulália Vera 
Lúcia Fraga Leurquin e Lívia Radis Batista. O grupo de estudos se reúne semanalmente com a presença de 
mestrandos e doutorandos com o propósito de estudar questões relacionadas às pesquisas desenvolvidas no 
âmbito do ensino-aprendizagem e da formação de professores.  
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É importante que se diga que o discurso analisado aqui não é considerado apenas 

como um objeto verbal autônomo, mas, também, como uma interação situada, como uma 

prática social ou como um tipo de comunicação social, cultural, histórica ou política. Assim, 

ao invés de analisar simplesmente o diálogo entre o professor e aluno, atemo-nos a 

circunstâncias especiais como a situação temporal ou espacial, os participantes e seus papéis 

comunicativos e sociais, a outras atividades que se realizam ao mesmo tempo. 

 

Assim, não estudamos apenas a relação entre professor universitário e aluno 

estagiário, mas, também, os textos prescritivos relativos à disciplina de Estágio 

Supervisionado em Língua Francesa.  

 

Acreditamos que a análise dos textos prescritivos é imprescindível, por eles 

exercerem uma função determinante no trabalho do professor em formação e em suas 

representações. Entendemos os textos prescritivos como sendo aqueles que antecedem o agir 

no trabalho do professor, estando aí compreendidas as produções escritas que visam 

estabelecer as tarefas que os professores precisam desempenhar. Procuramos as diretrizes 

estabelecidas para as disciplinas de Estágio Supervisionado em Língua Francesa nas duas 

universidades alvos da pesquisa, a saber, a Universidade Federal do Ceará e a Universidade 

Estadual do Ceará. 

 

Ao estudar as maneiras de como o ensino de LE é conduzido, deparamo-nos com o 

conceito de método. Utilizaremos aqui a definição de Martinez e Morosov (2008, p. 23), 

“método é entendido como um conjunto generalizado de ações ocorridas em sala de aula com 

o intuito de atingir objetivos linguísticos...’. Estudar como esse conjunto de ações é produzido 

é de suma importância para entendermos a forma de como se dá a participação do aluno 

estagiário na elaboração das estratégias didáticas utilizadas nas aulas de estágio. Durante a 

pesquisa, vimos que em alguns cursos de língua criados pela disciplina de Estágio 

Supervisionado em Língua Francesa há a adoção de materiais didádicos como, por exemplo, 

Alors?, Reflets, Connexions e Tout va, já utilizados em cursos de idiomas. Quando não há a 

opção por este tipo de material, os próprios professores o elaboram com ou sem a participação 
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do aluno estagiário. Analisamos o grau de autonomia do professor estagiário na sua disciplina 

relacionando esta autonomia2 com o poder exercido pelo professor universitário. 

 
Este trabalho está dividido em 6 (seis) capítulos mais as referências bibliográficas 

e anexos. No capítulo 2 intitulado “A língua francesa no Brasil e o seu ensino em Fortaleza”, 

trazemos um breve estudo da influência da língua francesa no Brasil e como o seu ensino é 

abordado em Fortaleza. Vimos que esta língua foi utilizada durante muito tempo como a 

língua oficial em se tratando de pesquisas na Europa. Filósofos, escritores e cientistas 

buscavam se expressar neste idioma. Com a revolução industrial e, consequentemente o 

crescimento da Inglaterra e dos Estados Unidos como grandes potências econômicas, 

principalmente depois das duas grandes guerras mundiais, a língua inglesa foi ganhando 

importância, deixando o estudo da língua francesa para outro plano. Neste mesmo capítulo 2, 

temos um retrato atual não só das universidades que formam professores de francês no Ceará 

como também dos cursos de idiomas direcionados àqueles que buscam aprender a língua 

francesa. Coletamos dados nas duas instituições formadores de professores de francês em 

Fortaleza (UFC e UECE), fazendo pesquisas sobre a quantidade de alunos que cada entidade 

recebe por meio dos processos seletivos (ENEM, em se tratando da UFC e vestibular 

elaborado pela própria instituição, em se tratando da UECE) assim como questões relevantes 

tais como o índice de desistências, com os seus motivos, e as perspectivas desses professores 

em processo de formação (dados coletados por meio de um questionário). 

 

No capítulo 3 intitulado “O estágio supervisionado e a formação de professores de 

francês em Fortaleza”, trazemos alguns estudos sobre este tema bastante estudado e 

importante na etapa de formação do professor. Em nossas pesquisas, verificamos um número 

baixo de livros publicados que tratam da prática de ensino em língua estrangeira. Entre os 

trabalhos publicados, destacamos COSTE (1978), CICUREL (1990), FAZENDA (1991), 

FILHO (1999), RICHARDS (2006), GERALDINI (2007), MARTINEZ (2008), MOROSOV 

(2008) e MARTINEZ (2009). Buscamos aliar as pesquisas feitas direcionadas ao ensino de 

língua portuguesa ao nosso objetivo de pesquisa: estudar a prática didática do professor em 

formação de língua francesa. Com este propósito, coletamos dados importantes sobre a 

formação de professores em língua francesa em fortaleza. Vimos que a disciplina de Estágio 

                                                 
2 Por autonomia, entendemos a faculdade de o estagiário ministrar as aulas de FLE de acordo com as suas 
próprias opiniões sem intervenções diretas do seu professor formador. 
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Supervisionado em Língua Francesa é ofertada aos alunos que cumpriram mais da metade dos 

créditos necessários à sua formação. Um dado importante que obtivemos (por meio de 

questionário) foi a insegurança que alguns estagiários disseram sentir no momento da 

realização das aulas. Não só insegurança no que diz respeito à atividade didática a ser 

empregada, como, também, no que tange ao uso da língua francesa devido o receio de “falar 

errado”.   

 
O capítulo dedicado à fundamentação teórica se subdivide em 2 itens, a saber, “O 

Interacionismo Sociodiscursivo” e “As relações de poder na sociedade”. Explicar os principais 

propósitos de cada estudo, justificando a nossa escolha por essas teorias. 

 

Para estudarmos as ações humanas, recorremos às dimensões sociais, discursivas e 

constitutivas, em uma perspectiva dialógica e histórica, adotando o Interacionismo 

Sociodiscursivo (doravante ISD). O ISD defende a tese de que “o comportamento humano é o 

resultado de uma socialização particular capacitada por meio da emergência histórica de 

instrumentos semióticos” (BRONCKART, 1996, p. 78). Adotamos os procedimentos de 

análise propostos pelo ISD por meio de duas dimensões, a saber: a dimensão do ambiente 

humano e o de textos. Fizemos referência, também, ao contexto sócio-histórico e à situação de 

produção. Consideramos as informações disponíveis sobre o contexto físico e social em que 

os textos pertencentes aos gêneros estudados se desenvolvem. Examinamos o papel social do 

emissor e do destinatário naquela situação específica bem como o lugar social, a formação 

social do lugar onde o texto é produzido, e o objetivo, efeito que se quer produzir sobre o 

destinatário. Estudando a interação verbal presente na sala de aula, atemo-nos às modalizações 

presentes relacionando-as às relações de poder existentes neste contexto social. 

 

Decidimos utilizar os estudos de Bronckart (1996) no que diz respeito aos 

mecanismos de carga enunciativa responsáveis pelo estabelecimento da coerência pragmática 

com o objetivo de identificar a presença das relações de poder entre o professor estagiário e o 

seu professor universitário. Temos, no referente capítulo, que estes mecanismos trazem 

avaliações como julgamentos, opiniões e sentimentos formulados no conteúdo temático. Ao 

mesmo tempo, procuramos identificar as instâncias que assumem estas avaliações. Desta 

forma, por meio do texto do estagiário coletado na autoconfrontação, identificar referências 
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feitas pelo aluno estagiário ao seu professor formador. Dividimos o item 4.1 em três subitens: 

mecanismos enunciativos, modalizações e vozes. 

 

No item 4.2 “As relações de poder na sociedade”, fizemos um estudo sobre a 

noção de poder estudada por Foucault. Os estudos deste autor têm como tema central a 

questão do poder nas sociedades capitalistas: a sua natureza, seu exercício em instituições, sua 

relação com a produção da verdade e as resistências suscitadas por esta relação. O método 

genealógico desenvolvido por ele evidencia a existência de formas de exercício do poder 

diferentes do estado, a ele articuladas e indispensáveis à sua sustentação e atuação eficaz. 

Identificamos as relações de poder na interação verbal entre o professor em formação com os 

seus alunos e, também, detectamos outro tipo de relação de poder: do professor da disciplina 

de Estágio Supervisionado em Língua Francesa com o estagiário. Esta última relação foi 

identificada por meio das gravações resultantes da autoconfrontação realizada com o 

estagiário.  

 

 Ao estudar as relações de poder na sociedade, trazemos primeiramente uma visão 

geral sobre o assunto para que possamos passar posteriormente ao estudo das relações de 

poder presentes na sala de aula. Sabemos que o professor estagiário está em constante 

processo de avaliação no seu desempenho em sala de aula, pois não só deve ensinar uma 

língua estrangeira como seguir os passos estabelecidos e já prefixados na disciplina de Estágio 

Supervisionado em Língua Francesa. A relação de poder estudada aqui não é aquela que gera 

desigualdades sociais, caracterizando, assim, o abuso de poder, e, sim, aquela, fruto da relação 

criada pela própria instituição3. Em outras palavras, a relação de poder entre professor 

universitário e estagiário é legitimada, pois está embasada em todo um complexo de normas 

criadas pela instituição. O exercício do poder cria perpetuamente saber e, inversamente, o 

saber acarreta efeitos de poder (FOUCAULT, 2010a, p. 142). A manutenção dessas relações 

de poder ocorre porque a reflexão parece ter-se tornado uma forma eficaz de levar o professor 

a adotar as práticas consideradas bem sucedidas por um determinado referencial teórico ou de 

alcançar metas definidas pelo formador.  

 

                                                 
3 Entre os estudiosos da relação de poder com foco em problemas sociais temos Fairclough (2008) e Dijk (2008). 
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Perguntamo-nos o seguinte: a relação de poder é menos visível quando o aluno 

estagiário possui um bom conhecimento das práticas em sala de aula? Em outras palavras, a 

relação de poder estabelecida entre o professor da disciplina de estágio e o aluno estagiário 

será mais ou menos expressa de acordo com a experiência prévia em sala de aula deste?  

 Estudamos o poder em sua face externa, relacionando-o direta e imediatamente 

com aquilo que podemos chamar provisoriamente de seu objeto, seu alvo ou campo de 

aplicação, quer dizer, onde ele se implanta e produz efeitos reais. Portanto, não buscamos 

respostas para o porquê de alguns quererem dominar e, sim, entender como funcionam as 

relações ao nível do processo de sujeição ou dos processos contínuos e ininterruptos que 

sujeitam os corpos, dirigem os gestos, regem os comportamentos. 

  

No capítulo dedicado à metodologia, nós fazemos, primeiramente, um estudo do 

local utilizado para a coleta dos dados (item 5.1, Estudo do contexto de produção em que as 

gravações foram feitas). Frequentamos as duas universidades formadoras de professores de 

francês em Fortaleza, responsáveis, juntas, pela formação de 40 professores de francês em 

média por ano. No item 5.2 (Coleta de dados), mostramos como fizemos as gravações em 

vídeo de aulas ministradas por duas professoras em formação na UFC e duas na UECE. A 

opção por esta quantidade de alunos adotada se refere à dificuldade de encontrar estudantes 

estagiários que cursem a disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Francesa, uma vez 

que a média verificada é de três alunos que cursam esta disciplina por semestre. Totalizamos 

20 horas gravadas de aulas ministradas. Posteriormente, fizemos a autoconfrontação (item 5.3, 

Autoconfrontação com o estagiário), consistindo em assistir às aulas juntamente com o aluno 

estagiário com um diálogo suscitado por nós, como o objetivo de fazer com que o professor 

em formação traga à tona os seus sentimentos no momento da realização das aulas. Quando 

tratamos da autoconfrontação, método utilizado por nós como meio de coleta de dados, 

verificamos que o sujeito é inserido em uma zona de conflito. As perguntas feitas por nós 

atuaram como elemento instigador, provocador da reflexão. Questões que estão no 

inconsciente, no “negativo da atividade” (CLOT, 2006) podem emergir, dando ao sujeito uma 

nova dimensão do seu agir e de possibilidades de ação. A autoconfrontação é vista neste 

trabalho como um momento que gera conflito, ou uma oportunidade de aprendizado. No 

momento em que o sujeito se observa no vídeo, ele passa a ter outra percepção sobre a forma 

como ministra as aulas. Consideramos a autoconfrontação um método de suma importância 
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para a análise das aulas ministradas pelos professores, já que estão em processo de formação e 

possuem algumas dificuldades que não são percebidas no momento das aulas. 

 

 O foco da nossa pesquisa se inseriu na análise das possíveis interferências do 

professor universitário que poderia haver nas ações do aluno com atenção na análise das 

interações verbais. O momento da autoconfrontação também foi registrado em vídeo, fazendo 

com que a nossa coleta de dados consistisse em duas gravações: a primeira da aula ministrada 

(item 5.4, Identificação dos dados) e a segunda do momento da exibição do vídeo e o diálogo 

entre nós (o pesquisador) e o aluno estagiário. A análise desta segunda gravação foi feita com 

base nos nossos referenciais teóricos, ressaltando, mais uma vez, o direcionamento para as 

práticas de poder presentes (item 5.5, Análise dos dados obtidos da autoconfrontação). 

Separamos em quatro subitens a identificação e análise das aulas ministradas bem como a 

autoconfrontação realizada com as quatro estagiárias.  
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2. A LÍNGUA FRANCESA NO BRASIL E O SEU ENSINO EM FORTALEZA  
 
 

Para entender a importância da língua francesa no Brasil, mais especificamente no 

Fortaleza, é importante que consideremos desde o período de sua introdução nos currículos 

escolares e posteriormente nas instituições de nível superior até os dias atuais. Trazemos 

alguns dados referentes à procura pelo curso de FLE em Fortaleza bem como a quantidade de 

candidatos a uma vaga no curso de Licenciatura em Letras-Francês nas duas instituições 

responsáveis pela formação de professores em francês no Ceará: UECE e UFC. 

 

Tradicional polo de irradiação das artes, das ideias e da cultura ocidental, a França 

é a nação mais visitada do mundo. Recebe milhões de turistas a cada ano, que se dirigem à 

capital, Paris, situada às margens do rio Sena. Nos últimos 150 anos, a França acolheu mais 

estrangeiros que qualquer outro país europeu, especialmente após o colapso de seu império 

colonial na África. Dentre esses estrangeiros estão milhares de brasileiros que se dirigem a 

este país com propósitos turísticos, como fonte de pesquisa ou mesmo como lugar para se 

fixarem permanentemente 4. 

 

Com a queda do Império Romano (476 d.C.) o latim teve na Europa uma função 

privilegiada porque era a via de acesso a um universo cultural de certa forma completo e auto-

suficiente. Por meio dele se podia adquirir noções científicas, uma filosofia que era a própria 

base de toda a reflexão, uma literatura que constituía o grande modelo. Com o surgimento da 

era industrial e com a transmissão radical das visões do mundo (Iluminismo), tornou-se 

necessária a escolha de outros instrumentos linguísticos capazes de nos pôr em contato com as 

fontes da nova cultura. Coube à língua francesa esta tarefa. No início do século XIX, quando 

as colônias espanholas e portuguesas tornaram-se nações, o francês estava no auge do seu 

prestígio. 

 

Uma parte considerável do que temos aprendido desde o início do século XIX, 

constitui-se de produtos vindos diretamente da cultura francesa e de elementos transmitidos 

pela língua francesa. Foi por intermédio das traduções francesas que a America latina tomou 

conhecimento de um fato importante: a revelação do romance russo a partir de 1880. A 
                                                 
4 Dados obtidos no Almanaque Abril de 2009, pág. 470, editora Abril. 
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mediação da França significou, portanto, para nós, a possibilidade de nos pormos em contato 

com outras culturas. 

 

Da mesma maneira que os estudos clássicos são hoje em dia uma especialização 

entre outras e que o francês desempenhou e desempenha ainda o papel de um instrumento de 

acesso a esta especialização, a pesquisa científica na America Latina tem o maior interesse em 

se servir, dentre todos os instrumentos a sua disposição, da língua francesa como meio de 

acesso a uma documentação especializada. O Brasil também recebeu uma forte influência do 

humanitismo francês como bem acentuou Antônio Candido, na abertura do Congresso da 

AUPELF em São Paulo5: 

 
      “A cultura francesa, mediadora entre as culturas latino-americanas e as demais, 
substituta da tradição clássica na formação intelectual da América Latina, assume 
ainda para nós um grande valor humanístico por ser, entre todas as que 
enriqueceram nossa herança cultural, a menos ligada aos interesses de uma elite ou 
de classes sociais” Cândido (1977). 
 
 

 Segundo Antônio Cândido de Mello, a cultura francesa e sua língua tiveram, 

primeiramente, um papel de mediação entre as jovens nações e as demais culturas vigentes. 

Tal mediação trouxe, como consequência, a paulatina substituição do estudo das culturas e 

línguas clássicas pelo estudo do francês, língua considerada “universal” no início do século 

XIX, momento em que a França atingira seu apogeu de prestígio e de função civilizadora. Foi, 

portanto, por meio do francês, cujo ensino era obrigatório, que aprendemos a “ver o mundo, 

que adquirimos o senso da História, que lemos os clássicos de todos os países, inclusive 

gregos e romanos” (CÂNDIDO, 1977, p.12). A flexibilidade e a universalidade da cultura 

francesa respondeu, mais do que qualquer outra, a inúmeras necessidades da constituição de 

nosso país. 

 

O ensino obrigatório da língua francesa na escola secundária brasileira teve início 

no século XIX, em 1837, com a criação do Colégio Pedro II 6, instituição imperial destinada à 

formação secundária e cujos currículos, enciclopédicos, apresentavam-se com uma feição 

dominantemente literária. Em um de seus primeiros programas de ensino, o francês consta 

                                                 
5 Congresso da “Association des Universités Partiellement ou Entièrement de Langue Française” [AUPELF], São 
Paulo, julho de 1973. 
6 Tornou-se autarquia federal criada pelo Decreto-Lei n° 245, de 28 de fevereiro de 1967. 
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como uma das principais disciplinas, a ser ensinada já no primeiro dos sete anos do curso. A 

partir do segundo ano, os manuais de algumas disciplinas, como zoologia, botânica, física e 

química, eram franceses. 

 

A proficiência linguística capaz de dar conta de tantas leituras em diferentes 

disciplinas era buscada por meio do ensino tradicional da língua, metodologia também 

conhecida como “gramática-tradução”, vigente até o início do século XX e que consistia no 

estudo do vocabulário, da gramática e da prática da tradução-versão. Herdeira do ensino 

ministrado para o estudo do grego e do latim, esta metodologia teve de um lado um livro de 

gramática normativa e de outro um dicionário bilíngue ou listas temáticas de palavras com os 

termos equivalentes na língua materna, o aluno exercitava-se traduzindo textos, de preferência 

e sempre que possível literários, da língua estrangeira para a língua materna e vice-versa 

(COSTE, 1978, p. 11). Entre os livros indicados pelo Colégio Pedro II para o primeiro ano 

(programa de 1856), consta, no que diz respeito ao ensino do francês, a Grammatica franceza, 

de Emilio Sevène. 

 

Assim, entre lições de civismo e moral, os alunos eram conduzidos aos textos 

literários franceses, uma vez que ter acesso a esses textos era essencial num mundo em que a 

França era um referencial literário e cultural.  

 

O objetivo, portanto, do ensino da língua francesa era levar o aluno a ter, 

sobretudo, uma proficiência de compreensão escrita nessa língua, e também, como já foi dito - 

ler os grandes autores franceses, como indica o programa dos exames do Colégio Pedro II em 

1850: 

 

1º ano: Gramática (formação do plural dos substantivos e dos adjetivos, formação 
do feminino dos adjetivos, adjetivos e pronomes possessivos, verbos); 
2º ano : Buffon, Morceaux Choisis; 
3º ano: Fénelon, Morceaux Choisis; 
4º ano: Massillon, Petit Garême; 
5º ano: Montesquieu: Selecta de Blair; 
6º ano: Racine, Athalia; 
7º ano: Bossuet, orações fúnebres. 

 

A ênfase em um ensino centrado nos textos literários, de caráter moralizante, 

cristão e educador manteve-se até o início do século XX, quando então o francês já era 
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ensinado em muitas outras instituições de todo o país e um número maior de manuais entra em 

cena. Além dos manuais importados da França, como Le livre unique de français, de L. 

Dumas (Paris, Hachette, 1928), também eram utilizados manuais franceses impressos no 

Brasil em edições fac-similadas, como a Grammaire Cours Moyen de Claude Auge (s/d, Paris, 

Larousse, Porto Alegre, Livraria do Globo) ou ainda totalmente editados e impressos no 

Brasil, como Nouvelle Anthologie d’Auteurs Français, de Henri de Lanteuil (Biblioteca 

Didática Brasileira, nº1, Rio de Janeiro, 1934), publicada conforme os programas oficiais. 

Henri de Lanteuil, aliás, fez parte de uma geração de professores catedráticos de francês no 

Brasil que eram também escritores7. 

 

Em 1931, a República impõe, com a reforma Francisco de Campos8, uma nova 

metodologia de ensino de línguas, destinada a “fazer falar” os alunos que, até então, só 

praticavam a compreensão e a expressão escrita, a tradução e a versão. A implantação de uma 

metodologia que privilegiava o oral era resultante também de uma demanda social de maior 

praticidade no aprendizado de uma língua estrangeira e da necessidade francesa de conquista 

de novos espaços, já que a língua inglesa ganhava importância entre os centros acadêmicos do 

Brasil. 

 

As aulas se baseavam em situações concretas do próprio ambiente escolar, sendo o 

professor o responsável pela descrição deste contexto e pela introdução de todos os elementos 

necessários à sua compreensão: o professor nomeava objetos, descrevia gestos, atitudes e 

movimentos rotineiros de sua prática, tais como abrir a porta, fechar a janela, apontar algo ou 

alguém. Depois de realizadas, essas situações suscitavam diálogos de tipo pedagógico, em 

sentido único e na forma interrogativa (pergunta do professor, resposta do aluno).  Essa 

prática fazia com que o aluno estivesse em constante associação daquilo que ele escutava com 

as figuras, gestos ou apontamentos feitos pelo professor, uma vez que a comunicação em 

língua materna estava praticamente banida da sala de aula. 

                                                 
7 Não tivemos acesso aos manuais indicados neste parágrafo. Apesar da grande procura em livrarias 
especializadas em livros antigos e das nossas buscas on-line, as informações obtidas sobre estes manuais se 
resumiram aos comentários de Antônio Cândido em “O francês instrumental: a experiência da Universidade de 
São Paulo”, obra já indicada em nossas referências bibliográficas. 
8 Reforma Francisco Campos. Nome da primeira reforma educacional de caráter nacional, realizada no início da 
Era Vargas (1930-1945), sob o comando do ministro da Educação e Saúde Francisco Campos. Essa reforma, de 
1931, foi marcada pela articulação junto aos ideários do governo autoritário de Getúlio Vargas e seu projeto 
político ideológico, implantado sob a ditadura conhecida como “Estado Novo”. 
(http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp?id=372) acessado em 11/05/2011. 
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As dificuldades metodológicas encontradas geraram novas publicações como o 

Cours de Français – méthode semidirecte à l’usage des écoles supérieures, lycées et collèges. 

1ère année, de Suzanne Burtin-Vinholes (Porto Alegre: Edição da Livraria do Globo - 

Barcellos, Bertaso & Cia,1934).  

 

O valor moral dos textos presentes nas publicações permanece, mas com temas 

mais próximos ao aluno, no caso, brasileiro. Isso condiz com a própria gradação dos temas no 

método direto9, que parte dos universos e referências mais próximos do jovem aprendiz para, 

aos poucos, levá-lo à literatura francesa que continuava a fazer parte do programa nos níveis 

mais avançados (3º e 4º anos do Ginásio). 

 

 O que podemos observar no espaço de tempo aqui analisado, que vai da 

implantação do francês na escola secundária até as vésperas da Reforma Capanema10, em 

1942, é a grande preocupação em, pelo ensino do idioma francês, trazer uma formação 

literária e humanística ao aluno brasileiro, focalizando, é claro, a importância cultural francesa 

na época, tanto por meio dos conteúdos veiculados quanto por meio da metodologia utilizada. 

 

O manual de francês contribuiu, dessa forma, para a construção da cultura que 

imperava no início e meados do século XX, cultura que é um fenômeno simbólico, produzido 

pelo homem, que legitima a realidade de certos produtos do espírito em detrimento de outros 

e, o mais importante a nosso ver, é construída. 

  

A França não representa a potência científica e tecnológica por excelência de nossa 

era. Parece-nos, contudo indiscutível que ela desfruta de uma posição suficientemente 

importante. Certos ramos da ciência e da tecnologia francesas ocupam um lugar privilegiado 

no Brasil e no mundo. Um fato que comprova essa afirmação é o grande número de estudantes 

de graduação e pós-graduação que vão à França para desenvolverem os seus trabalhos 

científicos. 

 

                                                 
9 As metodologias de tipo direto dão prioridade ao oral, com uma escuta dos enunciados sem o auxílio do escrito 
e uma grande atenção à boa pronúncia. 
10 Nome da reforma do sistema educacional brasileiro realizada durante a Era Vargas (1930-1945), sob o 
comando do ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema.  
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Com o atual progresso econômico do Brasil, figurando em destaque no mercado 

internacional, cresce a procura por uma melhor qualificação profissional. A aprendizagem de 

um idioma estrangeiro mostra-se, no atual cenário mundial, um importante fator de 

diferenciação para a obtenção de uma vaga no mercado de trabalho. 

 

É inegável que, devido a uma série de razões impostas, sobretudo pela conjuntura 

econômica, neste momento haja certo predomínio do ensino do inglês e do espanhol nos 

cursos de idiomas do Brasil. Mesmo com o predomínio do ensino desses idiomas, é 

importante lembrar que não se pode deixar de franquear o acesso dos estudantes a outras 

línguas estrangeiras. Daí, as múltiplas discussões que estão sendo feitas em defesa do e sobre 

o plurilinguismo no e para o ensino de línguas. Sendo assim, consideramos que é papel da 

universidade responder às necessidades que vão além das contingências de mercado. 

  

Parece-nos imprescindível, portanto, que a formação de profissionais os leve a 

refletir, a examinar criticamente a sua prática, tendo conhecimento das referências 

fundamentais para o desenvolvimento das ciências humanas e das artes, entre outros campos 

do saber. É importante que as diferenças culturais de um mundo globalizado não sejam 

apagadas quando entrarem em contato umas com as outras. Tal tarefa de preservar estes 

aspectos culturais pode ser sobremodo facilitada pela aprendizagem de Línguas Estrangeiras. 

 

Dessa forma, não podemos deixar que se percam nossa identidade (brasileira), 

nossa cultura e nossas diferenças. A respeito disso, é oportuno citar o Quadro Comum 

Europeu de Referência para as Línguas11, documento que tem como um de seus objetivos o 

de proporcionar uma unidade no que tange a uma política linguística para os seus membros, 

por meio de ações no âmbito cultural que sejam comuns a todos os países envolvidos. Trata-se 

de um trabalho realizado pelo Conselho Europeu cujo interesse se focaliza no ensino das 

línguas modernas, apresentando propostas para proteger e desenvolver um esforço educativo 

que preserve a diversidade e favoreça o enriquecimento da comunicação e compreensão 

mútua entre os membros da Comunidade Européia. O Framework, como é chamado o quadro, 

é um exemplo do resultado da preocupação com o favorecimento do plurilinguismo e do 

multiculturalismo sem que se percam as individualidades.  

                                                 
11 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Tradução nossa. 
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Segundo o documento, dois foram os principais objetivos que presidiram a sua 

elaboração: 

1. Encorajar os praticantes no domínio das línguas vivas, quaisquer que sejam, 
compreendendo os aprendizes, a se colocarem frente a certo número de questões, 
em especial: O que nós fazemos exatamente durante uma comunicação oral ou 
escrita com o outro? O que nos permite agir desta forma? Do que necessitamos 
quando tentamos utilizar uma nova língua? Como nós fixamos os nossos objetivos e 
marcamos nosso progresso entre a ignorância total e o domínio efetivo da língua 
estrangeira? Como se efetua a aprendizagem da língua? 
O que fazer para que as pessoas aprendam melhor uma língua? 2. Facilitar as trocas 
de informações entre os praticantes e aprendizes afim de que os primeiros possam 
dizer aos segundos o que esperam deles em termos de aprendizagem e como eles 
tentarão ajudá-los.12  

 

Por outro lado, ao mesmo tempo em que se visa ao respeito pelas individualidades, 

uma economia globalizada passa a demandar, por sua vez, a existência de uma língua 

universal que possibilite a comunicação entre povos de diferentes nacionalidades. O novo 

paradigma que se configurou, principalmente através da expansão das empresas 

multinacionais e da supremacia norte-americana, provocou mudanças nas práticas culturais e 

de identidade ao estilo do consumo generalizado e crescente exigido pelo mercado 

globalizado. Esse consumismo também passou a fazer uso da expressão mais explícita da 

influencia americana: a língua inglesa.  

 

Todo esse paradigma da língua inglesa deve se refletir também na formação dos 

futuros professores deste idioma. Consideramos que, nos contextos de formação de 

professores, a compreensão dos processos de aprendizagem e ensino de línguas vai muito 

além da aquisição de um conjunto de habilidades linguísticas por parte dos alunos do curso de 

Letras Estrangeira. Dessa forma, além dessa aquisição, interessa desenvolver certa 

sensibilidade frente a como a linguagem funciona e de como se desenvolve, assim como uma 

maior consciência do funcionamento da própria língua materna. Além disso, se faz necessária 

                                                 
12 1. Encourager les praticiens dans le domaine des langues vivantes, quels qu’ils soient, y compris les 
apprenants, à se poser un certain nombre de questions, et notamment : 
– Que faisons-nous exactement lors d’un échange oral ou écrit avec autrui ? 
– Qu’est-ce qui nous permet d’agir ainsi ? 
– Quelle part d’apprentissage cela nécessite-t-il lorsque nous essayons d’utiliser une nouvelle langue ? 
– Comment fixons-nous nos objectifs et marquons-nous notre progrès entre l’ignorance totale et la maîtrise 
effective de la langue étrangère ? 
– Comment s’effectue l’apprentissage de la langue ? 
– Que faire pour aider les gens à mieux apprendre une langue ? 
2. Faciliter les échanges d’informations entre les praticiens et les apprenants afin que les premiers puissent 
dire aux seconds ce qu’ils attendent d’eux en termes d’apprentissage et comment ils essaieront de les y aider. 
Tradução nossa. 
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uma apreciação dos costumes e valores de outras culturas, pois contribuem para aumentar a 

percepção da própria cultura. Esta compreensão promove, ainda, a tolerância diante das 

diferentes maneiras de expressão, pensamento e comportamento, proporcionando ao aluno 

uma visão de mundo mais reflexiva e, portanto, mais crítica, que lhe permitirá conviver 

pacificamente com pessoas de diferentes etnias e com as minorias, lidar com os preconceitos, 

apreciar, aceitar e respeitar as diferenças. Esse fenômeno chamado de multiculturalismo 

também tem sido alvo de muitos debates entre educadores do mundo inteiro. 

 

Há, ainda, outro aspecto a ser destacado do ponto de vista educacional: a função 

interdisciplinar que a aprendizagem de línguas estrangeiras pode desempenhar no currículo. O 

beneficio resultante é mútuo quando o estudo de outra disciplina (História, Geografia, Artes, 

por exemplo) é conjugado com o ensino de línguas estrangeiras. Esta é uma maneira de 

viabilizar, na prática de sala de aula, a relação entre língua estrangeira e o mundo social, isto 

é, como fazer uso da linguagem para agir na sociedade; daí, a relevância social da 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Essa aprendizagem não é apenas um exercício 

intelectual, é, antes de tudo, uma experiência de vida que contribui para a construção da 

cidadania. 

 

Antes de 1964, línguas como o Latim, o Grego e o Francês tinham lugar de 

destaque nos currículos das escolas brasileiras. Após esse período, o ensino de línguas 

estrangeiras, no âmbito escolar, perdeu prestígio, tendo em vista a ditadura militar que se 

implantou no país e que se caracterizou por um período de isolamento cultural e linguístico do 

Brasil. Foi um período de ostracismo para as línguas estrangeiras na educação brasileira. Em 

decorrência dessa política de desvalorização, o ensino de línguas teve sérios prejuízos, pois 

não acompanhou a evolução que ocorreu em outros países com o aparecimento das novas 

teorias linguísticas e da Linguística Aplicada que causaram uma verdadeira revolução no 

ensino de línguas. 

  

Do ponto de vista político e institucional, no que se refere à tentativa de restaurar a 

relevância do ensino de línguas estrangeiras, cabe recordar a atual Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (doravante LDB), Lei 9394/96, que estabelece em seu Art. 26, § 5° a 

obrigatoriedade do ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna. 
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Dois anos após a promulgação da LDB, e como decorrência dela, foram propostos 

pelo Ministério da Educação (doravante MEC) os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(doravante PCN), para o Ensino Fundamental e Médio, com a finalidade de aprofundar um 

debate educacional que envolvesse escolas, pais, governos e sociedade e originasse uma 

transformação positiva no sistema educativo brasileiro, permitindo ao aluno acesso a um 

conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao 

exercício da sua cidadania. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira conformam um 

documento que pretende fomentar a reflexão crítica na área e procura considerar a 

multiplicidade de contextos em que ocorre a educação em língua estrangeira. Tem como um 

dos objetivos o engajamento discursivo do aprendiz de modo que o conhecimento da língua 

estrangeira possa fazê-lo ter consciência de seu papel no espaço social em que vive. O 

envolvimento dos professores de línguas estrangeiras em discussões sobre os princípios dos 

PCNs é tarefa central para que o documento possa surtir efeito nos vários níveis da educação 

brasileira. 

 

O que temos visto, porém, é um ensino tradicional da língua estrangeira nas 

escolas públicas e particulares13. O poder público não consegue atender à demanda por cursos 

pela sociedade fazendo com que surjam diversos cursos de idiomas particulares que oferecem 

desde o ensino da língua inglesa até o árabe, russo e chinês. No que se refere ao meio 

acadêmico, a procura por um idioma estrangeiro é grande. A maior procura se refere à 

aprendizagem da língua inglesa.  

 

De acordo com a pesquisa feita por nós, em Fortaleza há cerca de vinte cursos de 

idiomas. Há apenas um colégio público que oferece a disciplina de francês para alunos do 

segundo grau, a Escola de Ensino Médio Governador Adauto Bezerra. O ensino de francês 

nesta escola é baseado na tradução de textos e estudo de gramática direcionado para o 

vestibular da UECE. 

 

                                                 
13 Não é propósito desta pesquisa fazer uma crítica ao ensino de língua estrangeira nas escolas públicas ou 
particulares, porém, fica aqui a sugestão de reflexão sobre a grande procura de jovens, que estudaram no mínimo 
7 anos de língua estrangeira, por cursos de idiomas (muitas vezes a mesma língua estudada na escola). 
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No que se refere aos cursos que oferecem a língua francesa, vimos que há cerca de 

dez instituições particulares que oferecem este curso, sendo a Casa de Cultura Francesa 

(doravante CCF), Núcleo de Línguas da UECE, IMPARH e Aliança Francesa os centros com 

maior quantidade de turmas ofertadas para o ensino da língua francesa.  As Casas de Cultura 

da UFC, apesar de serem entidades públicas, cobram uma taxa de matrícula semestral de 

oitenta reais no início de cada semestre letivo14. A Casa de Cultura Francesa (doravante CCF) 

goza de elevada reputação, uma vez que seu corpo docente é composto por professores com 

nível superior em língua francesa e alguns professores com pós-graduação. Fazendo uma 

comparação com as instituições particulares, o valor cobrado pela CCF é inferior ao das 

instituições de caráter privado, uma vez que dividindo a taxa de matrícula por seis (seis 

meses), o valor da mensalidade seria de pouco mais de treze reais. A elevada reputação aliada 

ao baixo custo do curso faz com que a demanda pela CCF seja elevada. Trazemos a seguir um 

quadro informativo com a concorrência por vagas na CCF nos últimos dois anos. 
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                                       Gráfico 1 - Concorrência por vagas na CCF nos anos de 2010 e 2011. 15 

 

De acordo com a tabela acima, vemos que houve uma diminuição das vagas 

ofertadas, porém a procura pelo curso aumentou, fazendo a concorrência chegar a quase 300% 

em dois anos. 

 

                                                 
14 Dado obtido no segundo semestre de 2011. 
15 Informações obtidas no site da casa de Cultura Francesa. 
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No que se refere ao curso de FLE oferecido pelo NL, obtivemos informações sobre 

o número de inscritos bem como a quantidade de vagas e a concorrência referentes ao período 

de 2011.116. 
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                     Gráfico 2 – Concorrência por vagas no Núcleo de Línguas para francês. 17 

O número de inscritos para o curso de FLE no NL é superado apenas pelo de 

Inglês (1.111). Neste mesmo período, o NL ofereceu os cursos de Espanhol (171 inscritos), 

Japonês (74), Italiano (34), e Latim (30).  

 

Em praticamente todos os cursos de FLE em Fortaleza há a divisão em sete 

semestres. Em alguns, o sétimo semestre é chamado de “avançado”, sendo, assim, uma 

complementação para aqueles que terminaram o curso de seis semestres. 

 

No que se refere à procura pelo curso de graduação em Letras Francês/Português 

na UFC, temos o seguinte gráfico que mostra a procura pelo curso nos últimos três anos. 
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                Gráfico 3 - Procura pelo curso de Letras Francês/Português na UFC nos anos de 2009, 2010 e 2011.. 
 

                                                 
16 Não obtivemos informações referentes à procura pelo curso de FLE nos semestres anteriores a 2011.1 no NL. 
17 Informações obtidas no site da UECE por meio do link do Núcleo de Línguas. 
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Vemos que nos últimos três anos houve uma diminuição na procura pelo curso de 

Licenciatura em Letras Português/Francês da UFC. De 2008 a 2010 houve uma diminuição do 

número de inscritos em 33%.  O número de vagas disponíveis continuou o mesmo. 

 

Verificamos, também, que essa diminuição no número de inscritos não acontece 

apenas com o curso de Licenciatura em Letras Português/Francês. Nos quadros abaixo, 

trazemos a procura pelos cursos de Licenciatura em Letras Português/Espanhol e em Letras 

Português/Inglês. 

 

0

100

200

300

2008

2009

2010

2008 259 50 5.2

2009 244 50 4.9

2010 158 50 3.2

INSCRITOS VAGAS CONCORRÊNCIA

                                

         Gráfico 4 - Procura pelo curso de Licenciatura em Letras Português/Espanhol da UFC nos anos de 

2008, 2009 e 2010. 
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         Gráfico 5 - Procura pelo curso de Licenciatura em Letras Português/Inglês da UFC nos anos de 2008, 

2009 e 2010. 

 
Verificamos que houve uma diminuição de 39 % no número de inscritos para o 

Curso de Licenciatura em Português/Espanhol e de 22% para o Curso de Licenciatura em 

Português/Inglês nos últimos três anos na UFC.  
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Em relação à UECE, verificamos que nos últimos dois anos, o número de inscritos 

pouco alterou. Percebemos, também, que a quantidade de inscritos para o curso de 

Licenciatura Português/Francês na UFC é mais de 100% superior à da UECE. 
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Gráfico 6 – Procura pelo curso de Português/Francês da UECE nos anos de 2010 e 2011. 18 

 

Tomando por base a procura pelo curso de FLE na Casa de Cultura Francesa, 

verificamos que enquanto que a procura pelo idioma aumenta, a quantidade de interessados 

em lecionar o idioma francês não segue esta mesma proporção. O número de inscritos para a 

CCF aumentou em 30 % nos últimos dois anos e meio, enquanto que o número de inscritos 

para o curso de Licenciatura em Português/Francês caiu quase na mesma proporção, 33%. 

 

Considerando que nem todos os graduados em Letras Português/Francês exercerão 

a atividade de professore de francês, percebemos que haverá uma procura cada vez maior por 

profissionais que lecionam a língua francesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Dados obtidos no site da UECE – www.uece.br 
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3.  O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE 
FRANCÊS EM FORTALEZA 

 

A formação inicial do professor de língua francesa acontece na universidade e o 

período do estágio tem um espaço diferenciado nos currículos das instituições. Em Fortaleza, 

há duas universidades formadoras de professores de francês: UFC e UECE. No presente 

capítulo, trazemos um rápido estudo sobre o estágio supervisionado e os documentos legais 

que tratam do assunto bem como alguns dados sobre o curso de Licenciatura em Língua 

Francesa nas duas universidades em questão. 

 

Concebe-se o estágio como o locus privilegiado para a geração da identidade 

profissional, construída sistematicamente, dado o desenvolvimento, em situações e atividades 

de aprendizagem, de uma atuação vivenciada de modo reflexivo e crítico. A finalidade do 

estágio, em síntese, é a de aproximar o aluno da realidade concreta em que atuará em sala de 

aula, colocando-o em contato com a organização escolar e com as relações sociais que na 

escola se travam, com vistas à melhoria do processo ensino e aprendizagem. Sendo um 

componente curricular fundamental da formação de educadores, as práticas pedagógicas e o 

estágio devem ser um dos eixos de integração do processo de observação, reflexão, análise e 

experimentação desde o início do Curso.  

 

 

3.1 Documentos legais e estágio 

 

Na última Lei de Diretrizes e Base da Educação (9.394/96), há uma preocupação 

com o alicerce da educação ao propor às instituições de nível superior que desenvolvam 

programas de formação destinados aos professores da educação básica, e também aos demais 

profissionais da área que tencionam uma educação continuada. Foi esta Lei que deu impulso a 

uma política da educação nacional. Dentre os muitos encaminhamentos dela decorrentes, 

ressaltamos os Parâmetros Curriculares. Eles têm o propósito maior de oferecer os parâmetros 

para o ensino e aprendizagem respeitando as particularidades regionais, locais sem perder de 

vista uma unidade nacional. Assim sendo, as grandes orientações são respeitadas sob a 

responsabilidade da escola, município e Estado. 
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Em 1939, foi publicado o Decreto Lei n. 1190/39 que dispunha sobre a formação 

dos Cursos de Licenciatura, criando-se a Faculdade Nacional de Filosofia, que devia preparar 

candidatos ao magistério do ensino secundário e normal. Tal decreto determinava ainda que 

ao término do curso de bacharel, com duração de três anos, o acadêmico poderia fazer opção 

por mais um ano de curso de Didática para obter o título de licenciado, num esquema que 

ficou conhecido como “3+1”. Tem-se, deste modo, uma separação entre o conteúdo estudado 

no curso de bacharel e os métodos de ensino, que são estudados apenas no curso de Didática. 

 

Após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961, é publicado o Parecer 

29/62 do então Conselho Federal de Educação, que estabelece a obrigatoriedade da disciplina 

de Prática de Ensino e do Estágio Supervisionado, determinando que o currículo mínimo para 

a licenciatura são as disciplinas do bacharelado e os estudos para o magistério através das 

disciplinas pedagógicas. 

 

Quase duas décadas depois, foi promulgada a Lei n. 70/82 que estabelece que o 

estágio nos cursos de licenciatura continue como os do antigo Curso Normal: observação, 

participação e regência, sem qualquer articulação entre a realidade do ensino do 1° grau e a 

formação do professor. 

 

Com a constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional 

(LDB/96), retoma-se a discussão sobre a formação de professores e propõe-se que se 

estabeleça uma maior integração entre aspectos teóricos e práticos. A LDB/96 determina em 

seu artigo 62 que: “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em cursos de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação...”. Quanto à disciplina de Prática de Ensino, a LDB/96 estabelece, em 

seu artigo 65 que: “A formação docente, exceto para a educação superior, incluirá Prática de 

Ensino de, no mínimo, trezentas horas”.  

 

Com as resoluções surgidas após a LDB/96, houve a obrigatoriedade de se cursar a 

disciplina de estágio para a conclusão de um curso de licenciatura, sendo assim, um período 

em que se procura oferecer ao aluno um conhecimento do real em situação de trabalho. Desta 

forma, o estágio é considerado um período obrigatório para a aprendizagem. É também um 
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momento em que o professor em formação deverá mostrar suas competências no 

desenvolvimento das atividades em sala de aula. 

 

A sala de aula, sob esse prisma, passa a ser um ambiente de aprendizagem efetiva, 

iluminado pela pesquisa, em que se verifica a busca constante da resolução de problemas com 

os alunos, e não a apresentação, pura e simples, de suas soluções pelo professor. 

 

As diretrizes curriculares do Ministério da Educação instituídas para melhorar a 

formação dos professores de inglês (modelo utilizado para a formação de professores em 

outros idiomas, como francês e espanhol), estabelecem como objetivo formar o aluno-mestre 

em múltiplas competências e habilidades: domínio oral e escrito da língua estrangeira em 

recepção e produção de textos e em diferentes situações e contextos socioculturais, domínio 

dos métodos e técnicas pedagógicas para diferentes níveis de ensino, visão crítica dos 

princípios teóricos que fundamentam sua formação, e comprometido com a responsabilidade 

pela formação continuada. Estas Diretrizes desencadearam mudanças substanciais no contexto 

das licenciaturas, estabelecendo uma nova configuração em relação à localização e à carga 

horária do Estágio Supervisionado e da Prática de Ensino, na organização geral dos diferentes 

currículos da Licenciatura. 

 

Tomando por base no que está exposto acima, o graduado em Letras deverá estar 

apto a compreender as diferenças que compõem a rede social em que está inserido; diferenças 

que se situam no plano linguístico, social e cultural e que pluralizam o exercício profissional 

do licenciado. As Práticas Pedagógicas estão direcionadas para as três habilitações: Língua 

Portuguesa e respectivas Literaturas; Língua Estrangeira e respectivas Literaturas; Língua 

Portuguesa, Língua Estrangeira e respectivas Literaturas. 

 

No contexto nacional, temos assistido, desde a década passada, a um intenso 

desenvolvimento de propostas, dentro da Linguística Aplicada, voltadas ao paradigma de 

formação de professores reflexivos, no qual questões como a abordagem de ensino, a reflexão 

coletivamente construída, a pesquisa-ação, a cultura de aprender e o ensino comunicativo de 

línguas são alguns dos traços investigativos que contribuem para a interpretação da atividade 
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do profissional de línguas em formação, em pré-serviço ou em serviço, e para a construção de 

um corpo teórico coerente dentro desse terreno de idéias.  

 

O mesmo se constata em relação ao corpo discente, não mais mero consumidor do 

conhecimento transmitido, sendo assim, considerado como um discente ativo que, desde os 

anos iniciais de sua vida acadêmica, se insere no espaço de construção em que se desenvolve a 

síntese entre teoria e prática. 

 

O licenciado em Letras, segundo essa nova perspectiva de formação do graduado, 

estará habilitado a atuar em áreas profissionais ligadas ao ensino da língua materna, em 

assessorias técnicas como revisor de textos, crítico literário, dentre outras áreas relacionadas 

às línguas e literaturas, podendo ainda participar de atividades profissionais envolvendo 

serviços editoriais (tradução, edições escolares), bem como em projetos relacionados ao 

estudo e aproveitamento de materiais linguístico-literários, para fins socioculturais. Também 

estará habilitado a atuar como Professor de Português e Literatura de Língua Portuguesa e/ou 

como Professor de Língua Estrangeira (Inglês, Francês e Espanhol) e respectivas Literaturas, 

no Ensino Fundamental e Médio, em instituições públicas e privadas. Poderá, ainda, trabalhar 

com o ensino de português para falantes de outras línguas, em áreas ligadas ao ensino de 

língua portuguesa e/ou estrangeira, além de atuar no ensino superior. 

 

Com a nova proposta para o Estágio Curricular Supervisionado, construída com 

base na Resolução N° CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, constata-se que o 

desenvolvimento de atividades de caráter prático deverá compor o período de integralização 

do curso voltado para a articulação indissolúvel entre teoria e prática. Na proposição de uma 

Política Nacional de Graduação das Universidades Brasileiras (ForGrad), ocorrida em Manaus 

AM, de 16 a 19 de maio de 2004, evidenciou-se o reforço dessa ideia. Assim, o princípio 

pedagógico da indissociabilidade requer, portanto, a articulação entre a teoria e a prática, 

assim como a consciência do corpo discente acerca da responsabilidade em relação ao seu 

processo de formação profissional. 

 

O lugar da prática educativa na formação do profissional da educação tem se 

constituído em um dos principais temas e desafios no debate contemporâneo sobre essa 



 37

formação. Inúmeras experiências, estudos, propostas e reflexões vêm sendo construídas e 

socializadas de modo a repensar os modelos de formação docente existentes. 

 

No âmbito das Diretrizes Curriculares para a formação de professores, a prática 

educativa é colocada como componente curricular que deve nortear e se fazer presente ao 

longo de todo o curso. Nesse sentido, ela deixa de ser tomada apenas como momento pontual 

no final do processo formativo e traduzida, basicamente, nas atividades de estágio. Assim, 

essa prática passa a ser tomada e a se configurar como espaço de formação acadêmica e 

científica porque se constitui, essencialmente, em espaço de formação humana. 

 

Esse lugar e significado da prática educativa na formação do educador ultrapassam 

as visões utilitárias, fragmentadas e reducionistas da prática, indo além do pragmatismo. 

Nessa perspectiva, assume especial destaque a compreensão do fazer pedagógico mediado 

pela reflexão e fundamentação teórica que se constrói e reconstrói na atuação do educador. 

 

Além disso, aponta-se por um lado para a necessidade de se repensar o trabalho 

desenvolvido nos cursos de formação do professor no sentido de se construírem novos 

modelos e práticas formativas que privilegiem o trabalho coletivo e interdisciplinar. Por outro 

lado, implica-se, também, em aprofundar o diálogo entre as instituições formadoras e as 

instituições de ensino, numa relação de interação, complementaridade e enriquecimento 

mútuo.  

 

Durante nossa pesquisa, verificamos esse tipo de interação nos cursos de FLE em 

Fortaleza. Há entidades particulares que fazem testes de admissão de universitários que estão 

cursando a disciplina de Estágio para lecionarem FLE em suas instituições. O Núcleo de 

línguas da UECE tem como corpo docente exclusivamente alunos que estão próximos de 

concluírem seus cursos. A CCF também abre espaço para os futuros profissionais da língua 

francesa ao disponibilizar semestralmente duas vagas para professores estagiários que cursam 

Letras Português/Francês e já concluíram mais da metade dos créditos exigidos para o término 

do curso.  
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Todos esses elementos demarcam a centralidade que o Estágio Supervisionado e a 

Prática de Ensino assumem enquanto componentes curriculares nos cursos de formação dos 

profissionais da educação. Esses componentes poderão dar uma importante contribuição no 

sentido de as instituições formadoras responderem às novas demandas colocadas pelos novos 

tempos. 

Historicamente, estes componentes curriculares estiveram presentes nas discussões 

sobre a formação docente, dada a sua importância no processo de aproximação do futuro 

profissional a sua realidade de trabalho. A experiência do Estágio e da Prática de Ensino, 

somente no último ano do curso, promoveu uma dicotomia equivocada entre a dimensão 

teórica e prática da formação docente. Nesta perspectiva, o Estágio e a Prática de Ensino 

assumiriam uma natureza instrumental e técnica desprovida dos fundamentos teóricos que 

deveriam permear o seu desenvolvimento. 

 

Romper com esse paradigma dicotomizador exige um novo enfoque e uma nova 

postura dos profissionais estudiosos que atuam nesta área, no sentido de propiciar a 

compreensão dos fundamentos epistemológicos que a constituem. É preciso entender esse 

campo de saber enquanto práxis, resultante da inter-relação entre a dimensão teórica e prática 

da formação. 

 

Em decorrência de entendimento equivocado acerca dos pressupostos acima (o 

estágio desprovido de fundamentos teóricos), o Estágio Supervisionado e a Prática de Ensino, 

geralmente são tratados como “terra de ninguém”, isto é, qualquer profissional está apto a 

atuar neste campo19. O que explica o fato de que, frequentemente, essas atividades são 

assumidas por professores substitutos ou provisórios, que só estão de passagem nas 

instituições de ensino superior. Este procedimento desencadeia a falta de um trabalho 

articulado com as demais disciplinas do Curso, sistematizado e contínuo, comprometendo 

também a produção acadêmica da área. 

 

                                                 
19 Comparação semelhante podemos fazer com o corpo docente do curso de Direito, por exemplo. Composto por 
advogados, juízes, promotores e até desembargadores, o corpo docente, muitas vezes, não foi alvo de um curso 
de formação de professores, sendo, assim, o simples fato de conhecer o Direito ser o necessário para lecionar o 
Direito. Acreditamos que o professor deve passar por um processo de formação que envolve, sobretudo, a prática 
do estágio. Estas informações foram baseadas em experiência própria do autor desta pesquisa durante 4 anos no 
curso de Direito e em participação em eventos ligados à área jurídica em várias universidades. 
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O Estágio e a Prática enquanto campos de saber necessitam de ações e reflexões 

que sistematizem o pensamento na área, produzindo, assim, um novo sentido epistemológico e 

prático na formação inicial de professores.  

 

Quanto à formação de professores, a LDB (Lei 9394/96) no seu Art.63, estabelece 

que cabe aos institutos superiores de educação manter cursos formadores de profissionais para 

a educação básica, inclusive o normal superior, destinado à formação de docentes para a 

educação infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental; programas de formação 

pedagógica para portadores de diplomas de educação superior que queiram se dedicar à 

educação básica; e programas de educação continuada para os profissionais de educação dos 

diversos níveis. 

 

Outro ponto a ser ressaltado em relação à formação do profissional em língua 

estrangeira diz respeito ao conceito de currículo, que deve ser ampliado para que possa, de 

fato, ser concebido como construção cultural que promova a aquisição do saber de maneira 

articulada. Para tanto, faz-se necessária a flexibilização curricular, entendida como quer o 

Parecer CNE/CES 492 de 03/04/2001 como: a possibilidade de: eliminar a rigidez estrutural 

do curso; imprimir ritmo e duração ao curso; utilizar, de modo mais eficiente, os recursos de 

formação já existentes nas instituições de ensino superior. 

 

No item denominado “Conteúdos Curriculares”, nas Diretrizes Curriculares se 

ressalta a necessidade de integração entre os conteúdos caracterizadores básicos do Curso de 

Letras e os conteúdos caracterizadores da formação profissional, desarticulados no currículo 

vigente. Deste modo, toda e qualquer atividade acadêmica que constitua o processo de 

aquisição de competências e habilidades para o pleno exercício da profissão deve incluir: 

Estudos linguísticos e literários, práticas profissionalizantes, estudos complementares, 

estágios, seminários, congressos, projetos de pesquisa, de extensão e de docência, cursos 

sequenciais, de acordo com as diferentes propostas dos Colegiados das IES e cursadas pelos 

estudantes. 

 

Ainda segundo o documento do Ministério da Educação e Cultura, o resultado do 

processo de aprendizagem deverá ser a concretização de uma formação de profissional que, 
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além da base específica consolidada, habilite esse professor a atuar, de maneira 

interdisciplinar, em áreas afins. Deverá desenvolver, igualmente, a capacidade de resolver 

problemas, tomar decisões, trabalhar em equipe e comunicar-se dentro da 

multidisciplinaridade dos diversos saberes que compõem a formação universitária em Letras. 

O profissional de Letras deverá de modo análogo, estar compromissado com a ética, com a 

responsabilidade social e educacional, e com as consequências de sua atuação no mundo do 

trabalho. Finalmente, deverá ampliar o senso crítico necessário para compreender a 

importância da busca permanente da educação continuada e do desenvolvimento profissional. 

 

Em se tratando de documentos legais que tratam não só da formação de professores 

de língua estrangeira, mas também, do ensino de língua estrangeira, na Europa, temos o 

Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas, documento elaborado pelo Conselho 

Europeu, cujo interesse se focaliza no ensino das línguas modernas, apresenta propostas para 

proteger e desenvolver um esforço educativo que preserve a diversidade e favoreça o 

enriquecimento da comunicação e compreensão mútua entre os membros da Comunidade 

Europeia. Suas prescrições se refletem no material didático utilizado nos cursos de FLE 

espalhados por todo mundo. Os materiais utilizados pelas instituições alvo de nossa pesquisa 

fazem referência a este quadro. Seu pressuposto básico é o de que o conhecimento das línguas 

européias modernas favorecerá a colaboração e vencerá preconceitos e discriminação. Por 

essa razão, foram feitos investimentos na elaboração deste documento como proposta 

orientadora de políticas nacionais no campo da aprendizagem e ensino de línguas, visando 

futuros acordos e continuidade cooperativa e coordenação de políticas comuns. 

 

O Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas se aplica às 

necessidades atuais do contexto europeu, em especial no que se refere à incorporação de 

imigrantes e ao tratamento das diversas línguas, num ambiente de multiculturalismo. Isso, 

contudo, não invalida as contribuições que pode trazer para questões relacionadas com nosso 

contexto. Em nossas análises, vimos que as estagiárias direcionavam as suas aulas quase 

exclusivamente para o que estava no material didático, ou seja, as aulas eram quase sempre 

iniciadas com ouvrez vos livres (abram seus livros) e, desta forma, a aula era conduzida com o 

avanço das unidades do manual. Como estes materiais se utilizam das diretrizes do Quadro 
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Comum Europeu de Referência para as Línguas, entendemos que este documento europeu 

está sendo refletido na formação do aluno de FLE. 

 

Há, dessa forma, a junção das diretrizes de dois documentos prescritivos: as 

propostas das Diretrizes Curriculares Nacionais apresentadas pelo MEC, que tratam da 

formação do professor; e do Quadro Comum Europeu de Referência para as Línguas, que tem 

um impacto direto nas atividades docentes tanto do professor já formado quanto daquele que 

está em formação, pois ele estará utilizando o material didático elaborado sob a perspectiva do 

documento europeu, durante a disciplina de Estágio. 

 

 

3.2 Relações (de poder) na disciplina de estágio 

 

Após este breve estudo sobre parâmetros que envolvem a prática do estágio e, 

consequentemente, a formação de professores, iremos estudar agora as relações entre o aluno 

estagiário e o professor da disciplina de estágio que ocorrem durante a disciplina de Estágio 

Supervisionado em Língua Francesa. 

 

O aluno estagiário tem a sua prática docente frequentemente “vigiada”, já que há 

constantemente um processo avaliativo por parte do professor da disciplina de estágio. Desde 

uma repreensão verbal ou até mesmo um olhar do professor da disciplina de estágio podem 

interferir nas ações realizadas pelo estagiário durante o seu aprendizado docente. A presença 

física do professor pode servir de intimidação para que o estagiário se sinta impedido de 

utilizar práticas docentes não estudadas durante a disciplina de Estágio. 

 

Nesse contexto, sobressai uma relação de assimetria, uma característica inerente à 

relação professor/alunos, em virtude, por exemplo, da diferença de idade, da diferença de 

experiência e conhecimentos e, principalmente, da diferença de poder que é conferido a cada 

um destes agentes pela própria instituição. Kerbrat-Orecchioni (1992) reconhece a posição 

privilegiada que o professor ocupa em sua relação com os alunos, exercendo certo domínio 

sobre eles, e relaciona algumas das marcas características desse domínio: a quantidade de fala, 

os atos de linguagem efetuados, a iniciativa e a estrutura das trocas conversacionais. 
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O professor de estágio, onde quer que esteja, sendo um tipo de referência da língua 

que ele ensina e a qual ele supostamente conhece melhor que o seu público, não poderá 

escapar à função de julgar as performances linguísticas. Além de estar avaliando as práticas 

pedagógicas do seu aluno estagiário, o professor universitário também está atento a possíveis 

falhas na expressão em língua estrangeira. 

 

Sendo assim, o relacionamento entre professor e aluno vai além de estruturas 

linguísticas ensinadas em sala de aula. Em sua missão de educador, está a tarefa de elaborar 

procedimentos para construir sentidos, de contribuir para o conhecimento de mundo do aluno 

de LE, segundo Martinez e Morosov (2008, p. 128). Essa relação entre o professor formador e 

o professor em formação tem como característica gerar o saber. Entendemos que há uma 

relação de poder entre o professor universitário e o aluno estagiário, porém, não vemos esta 

relação como algo negativo. Desta forma, assumimos que as relações de poder têm, também, 

como consequência a divulgação do saber, neste caso, o conhecimento das práticas docentes. 

 

Entendemos que um dos momentos em que há a divulgação do saber é o do 

feedback, ocasião em que o professor auxilia o seu aluno de acordo com as suas posturas 

observadas anteriormente. A postura que o professor universitário ocupa em sala de aula é a 

de fazer julgamentos por meio de constantes supervisões. Ao supervisionar um aluno 

estagiário no momento da prática do estágio, o professor universitário faz avaliações sobre a 

postura do seu aluno. O aluno, por sua vez, submete-se àquilo que o professor lhe impuser.  

 

Estudos mostram que a aula de línguas é constituída de um contrato de 

comunicação, de um desenvolvimento e de um fechamento (LEURQUIN, 2001). Neste 

espaço de interação professor e alunos, há claramente relações de poder que se estabelecem. 

Quando se trata de uma aula de estágio, as relações de poder acontecem de forma ainda mais 

complexa. É justamente neste contexto que se localiza esta investigação. 

 

Os professores geralmente controlam os eventos comunicativos, distribuem os 

turnos de fala e ainda têm acesso especial ao discurso educacional, exercendo o seu controle 

sobre ele. Os alunos, em contrapartida, têm em princípio acesso para falar nas salas de aula 

apenas quando a fala lhes é dirigida e são convidados a falar.  
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Em muitos casos e também em outros domínios, esse acesso restrito pode ser 
voluntário, enquanto em outros pode ser obrigatório, por exemplo, quando os alunos 
têm que responder às questões nos exames. (DIJK, 2008, p. 90). 

 

Em uma sala de aula, como em todo lugar social, as interações linguageiras se 

desenvolvem de acordo com o papel que tem o sujeito que fala. Este papel ou esta função se 

traduz por certo número de atos ou de atos de fala que temos o direito, o dever ou a intenção 

de cumprir. Na sala de aula, estes direitos aparecem sob a forma de convenções comunicativas 

pelas quais o professor assume um papel de diretor de trocas, ou seja, ele tem a gestão e a 

responsabilidade da fala emitida, ele decide o tema do curso e julga as produções linguageiras 

dos seus alunos. Estes têm de aceitar os deveres, como o de responder aos pedidos do 

professor (fazer a atividade proposta ou responder a suas questões) sob pena de serem 

avaliados negativamente. 

 

O saber que um professor de língua deve compartilhar não é um conjunto de 

conhecimentos terminado e previsível, mas uma matéria que se constitui na imediata interação 

didática. Querendo ou não, o professor está em uma posição que o engaja a fazer julgamentos 

de aceitabilidade daquilo que os alunos produzem. Segundo Cicurel et al. (1990), a apreciação 

do professor pode ter múltiplas formas: 

 

Pode ser uma correção (dar a palavra adequada); pode ser uma simples repetição do 
enunciado para indicar que ele está errado (sendo, assim, um pedido implícito de 
correção) ou está correto; pode ser uma indicação metalinguística (eu quero o verbo 
no passado); enfim, ela pode ser um enunciado como característica de aprovação ou 
reprovação. 

 

O aluno estagiário, ao elaborar as suas próprias prescrições, está tecendo uma rede 

de discursos, visto que perpassa a prefiguração desses documentos prescritivos advindos das 

instâncias superiores mais externas a fim de reconstituí-los de acordo com o seu contexto 

específico. 

 
A tendência atual de pesquisa na área de ensino e aprendizagem de línguas, seja no 

Brasil ou no exterior, tem apontado como foco de estudo a sala de aula, direcionando-se em 

uma mudança de perspectiva quanto à questão da formação de professores de línguas, que, 

tradicionalmente, estabelece indicações de como proceder em sala de aula, enfatizando apenas 
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aspectos relativos à competência linguística do aluno-professor (CAVALCANTI; MOITA 

LOPES, 1991). 

 

Entendemos que seja preciso, portanto, que se invista na formação continuada de 

professores que já estão na prática da sala de aula, como também daqueles que estão em 

formação, de modo que possam compreender estes parâmetros para traduzi-los nas práticas de 

ensinar e aprender. Isso exige essencialmente o envolvimento do professor em formação na 

reflexão sobre a sua prática em sala de aula.  

 

Essa reflexão é entendida como o modo mais eficiente para que as práticas em sala 

de aula sejam questionadas e alteradas, gerando um desenvolvimento contínuo da prática de 

ensinar Língua Estrangeira e, consequentemente, da própria proposta curricular inovadora. 

Para que isso seja possível, é necessário que o professor aprenda a refletir sobre sua prática de 

forma sistemática. É esta reflexão que vai gerar massa crítica na comunidade de professores 

de que participa, levando ao desenvolvimento na profissão. 

 

É por esse motivo que os cursos de formação ou de formação continuada de 

professores de Língua Estrangeira têm sido cada vez mais entendidos como contextos para a 

reflexão por meio do envolvimento dos professores em práticas de investigação, na 

perspectiva de uma formação de professores como agentes reflexivos e decisórios. 

 

Para tratar da formação de professores de francês em Fortaleza, é importante que 

considerar as propostas dos cursos de Letras das duas Universidades formadoras desse 

profissional, a saber, a UFC e a UECE. A UFC, em seus cursos de Letras, proporciona as 

seguintes habilitações: 

 - Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa; 

 - Língua Portuguesa e Língua Inglesa e Respectivas Literaturas; 

 - Língua Portuguesa e Língua Francesa e Respectivas Literaturas; 

 - Língua Portuguesa e Língua Alemã e Respectivas Literaturas; 

 - Língua Portuguesa e Língua Italiana e Respectivas Literaturas; 

 - Língua Portuguesa e Língua Espanhola e Respectivas Literaturas; 

- Língua Portuguesa e Línguas Clássicas e Respectivas Literaturas. 
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 Entre as propostas relativas à formação do profissional em Letras, assinaladas pelo 

curso de Letras da UFC, temos as seguintes: 

 

Formar indivíduos preocupados com o bem comum e capazes de exercer 
plenamente sua cidadania e que, uma vez licenciados, possam atuar no magistério 
de forma crítica e reflexiva, fazendo uso da  língua e da literatura, materna e/ou 
estrangeira, de forma a auxiliar a  população atingida por seu trabalho a 
desenvolver: a) uma competência linguística de excelência (referente aos processos 
de recepção: escuta e leitura e de produção: oralidade e escrita, de diferentes 
discursos); b) um  aguçado senso ético e estético e c) um profundo conhecimento e 
respeito às diferentes variedades linguísticas e às distintas manifestações literárias20. 

  

De modo mais específico, o Curso de Letras da UFC visa a desenvolver, no aluno, 

as seguintes características: 

 Capacidade de analisar, descrever e explicar a estrutura e funcionamento de línguas 
específicas, em particular da língua portuguesa utilizada no Brasil, em seus aspectos 
fonológicos, morfossintáticos, semânticos e discursivo-pragmáticos; capacidade de 
relacionar questões de uso da língua a conceitos teóricos relevantes e de conduzir 
investigações sobre a língua e a linguagem e suas manifestações na sociedade; 
domínio ativo e crítico de um repertório representativo das literaturas associadas às 
línguas estudadas, bem como das condições sob as quais a língua se torna literária; 
conhecimento de diferentes variedades de língua existentes, dos fatores que 
condicionam tais variedades e das implicações sociais decorrentes dos diferentes 
usos; respeito às diferentes variedades lingüísticas e reconhecimento das 
implicações sociais decorrentes do uso da norma padrão e das demais variedades 
em diferentes manifestações discursivas; domínio de conceitos que possibilitem 
compreender  e explicar a linguagem como uma faculdade inata e ao mesmo tempo 
um  fenômeno cognitivo, sócio-histórico e cultural; domínio de conceitos que 
permitam  a produção de textos em diferentes gêneros e registros lingüísticos; 
atitude investigativa que favoreça a construção contínua do conhecimento na área e 
sua aplicação na área das novas tecnologias; conhecimento das diferentes línguas e 
literaturas nas suas manifestações orais e escrita, assim como das teorias e dos 
métodos que fundamentam as investigações sobre a linguagem e a arte literária e 
facilitam a solução dos problemas nas diferentes áreas de saber; capacidade de 
formular e trabalhar problemas científicos; análise e interpretação de obras literárias 
baseadas no domínio ativo de um repertório representativo de literatura; 
conhecimento das relações de intertextualidade e reconhecimento das condições sob 
as quais a expressão linguística se torna literatura; análise e reflexão crítica da 
estrutura e do funcionamento de sistemas lingüísticos e de manifestações diversas 
da linguagem, com base no domínio de diferentes noções de gramática e no 
reconhecimento das variedades linguísticas e dos diversos níveis e registros de 
linguagem; capacidade de realizar uma classificação histórica, política, social e 
cultural de produtos e processos linguísticos e literários, particularmente de textos 
de diferentes gêneros e registros linguísticos e de suas relações com outros tipos de 
discurso; domínio da terminologia apropriada que possibilite a discussão e a  
construção do conhecimento referente à(s) língua(s) e à(s) respectivas literatura(s); 
capacidade para atuar como mediador  em contextos interculturais; capacidade  para 
realizar crítica linguística e  literária; convivência crítica, responsável e competente 
com diferentes resultados  de pesquisas linguísticas e literárias e capacidade de 

                                                 
20 Mais informações, ver as propostas do curso de Letras da UFC bem como um histórico dos debates que 
ocorreram para a aplicação dessas diretrizes no site www.ufc.br .  
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estabelecer relações com as disciplinas afins e suas perspectivas de investigação 
científica (interdisciplinaridade). 

 

Esta lista permite traçar um perfil que a instituição procura delinear nos seus futuros 

professores. Vemos, por exemplo, que a instituição está seguindo os resultados de pesquisas na 

área de linguística no que se refere à variação linguística. Não há mais espaço para o ensino da 

língua pautado apenas em documentos antigos que não representam a utilização da língua pela 

sociedade. Há uma preocupação em considerar a língua em uso e em se estudar as diversas 

variedades presentes em um país de dimensões continentais21. O estudo dos gêneros textuais 

aliado a linguagem como uma faculdade inata e ao mesmo tempo um  fenômeno cognitivo, 

sócio-histórico e cultural são apenas alguns dos preceitos vistos acima que fazem com que o 

Curso de Letras da UFC esteja em consonância com as últimas pesquisas na área de Linguística. 

 

A UECE tem exposto em seus documentos prescritivos o objetivo de formar um 

profissional capaz de lecionar língua e literaturas (portuguesa e brasileira) no 1º grau maior e 2º 

grau, dominando o conteúdo e as estratégias metodológicas adequadas. O curso se propõe a 

gerar uma visão crítica e ampla do contexto social a fim de que o profissional em Letras possa 

atuar eficientemente como profissional, sendo capaz de prestar assessoria técnica em áreas 

ligadas ao uso da língua tais como editoriais ou revisão de textos e com um embasamento 

teórico suficiente para prolongar seus estudos em nível de pós-graduação. O futuro profissional 

deve conhecer as técnicas de leitura e produção de textos didáticos e literários, para que possa 

usar em produção própria e proporcionar aos alunos o domínio destas técnicas sendo competente 

para avaliar e selecionar livros didáticos. 

 

Durante o percurso da pesquisa, dialogamos com alguns dos futuros professores de 

francês a fim de entender como eles se representavam. Traçamos o perfil do aluno de Letras 

Português/Francês das duas Universidades formadoras de professores de francês. Aplicamos um 

questionário a 17 alunos dos cursos da UFC e UECE22. O questionário foi constituído por oito 

perguntas, a saber: 

 

                                                 
21 Falamos sobre o ensino da língua portuguesa, ainda com resquícios do ensino tradicionalista advindo das 
metodologias para o aprendizado das línguas clássicas (grego e latim). 
22 Dez alunos da UFC e sete alunos da UECE. Os resultamos divulgados nos gráficos se referem aos dezessete 
alunos aos quais o questionário foi aplicado. 
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q     1. Qual a sua faixa etária? 

De 18 a 25 anos De 25 a 30 anos De 30 a 40 anos 

De 40 a 50 anos De 50 a 60 anos Acima de 60 anos 
2. Que semestre está cursando? 
 

    3. Você possui alguma outra graduação? 
 

Sim (     )           Não (    ) 
 
 

Se responder “Sim”, que outra graduação possui? 

4.Você já havia estudado francês antes desta licenciatura? 
 

             Não (    ) 
             Sim (    ) 

     Se respondeu “Sim”, onde? 
 
  5.Você possui alguma pós-graduação? 

Se re
 
 

  Não (    ) 
  Sim (    ) 

     Se respondeu “Sim”, onde fez? 
     Se respondeu “Sim”, quanto tempo estudou? 

 
6.Como você avalia o seu conhecimento em língua francesa? 
Excelente (    ) 
Bom (    ) 
Regular (    ) 
Ruim (    ) 
 
7. Quais dessas afirmações são verdadeiras quanto à sua motivação para a aprendizagem da 
língua? Caso marque mais de uma opção, numere de acordo com o grau de importância. 
1 – Mais importante 
2 – Menos importante que o “1” 
3 -  Menos importante que o “2”       
Gostaria de ser professor(a) deste idioma (    ) 
Gostaria de aprender o idioma para me comunicar de modo eficaz com as pessoas aqui ou no exterior 
que não falam minha língua materna (    ) 
Gostaria de morar e/ou estudar em um país onde a língua francesa é falada. (    ) 
Gostaria de aprender o idioma para ter melhores chances no mercado de trabalho. (    ) 
Preciso ler textos em francês na minha área de estudo ou atuação profissional. (    ) 
Gostaria de entender filmes falados em francês, sem depender das legendas em português. (    ) 
Gostaria de entender músicas em francês. (    ) 
Outra. Especifique: 
 
8. Além das disciplinas de língua francesa desta licenciatura, que outro(s) tipo(s) de 
contato(s) você tem com este idoma? Marque uma ou mais opções, e se marcar, indique 
com que frequência ocorre(m) este(s) contato(s). 
*TD: Todos os dias; *FM: Frequentemente (cerca de três vezes por semana); *VQ: De vez em 
quando (uma vez por semana); *RM: Raramente 
Ouvir música prestando atenção. (    ) 
Assistir vídeos (filmes, seriados, on-line etc.) (    ) 
Conversar em chats (Messenger, skype etc.) (    ) 
Conversar com amigos (pessoalmente) de forma oral. (    ) 
Leitura de textos impressos ou on-line (livros, jornais, revistas etc.) (    ) 
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O questionário foi aplicado entre os dias 1 e 15 de agosto e foi aplicado nos 

Centros de Humanidades da UFC e da UECE. Nas perguntas de 1 a 4, procuramos traçar o 

perfil do aluno de Letras Português/Francês. Na questão 1, buscamos identificar a faixa etária 

dos alunos que cursam esta licenciatura. No gráfico abaixo, trazemos os resultados obtidos. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 7 - Média de idade dos alunos que cursam Letras Português/Francês em Fortaleza. 

 

Verificamos assim, que 76% dos entrevistados possuíam idade igual ou inferior a 

25 anos, o que nos leva à constatação de que o Curso de Letras Português/Francês tem um 

corpo discente predominantemente jovem. 

 

No segundo item do nosso questionário, perguntamos aos estudantes o período 

(qual semestre) em que estavam no curso. Temos, assim, um aluno do primeiro semestre, um 

do terceiro, quatro do quinto, três do sexto, quatro do sétimo e quatro do oitavo. Esta 

diversidade nos permite traçar o perfil tanto do universitário que está no início do curso 

quanto do que está em vias de conclusão da licenciatura. 

 

No terceiro item, perguntamos se os estudantes já haviam feito outra graduação. 

Apenas um aluno já havia concluído um curso superior. Este mesmo aluno não havia 

concluído nenhum curso de pós-graduação. Assim, todos os alunos assinalaram “não” no item 

quatro (possui uma pós-graduação?)  

 

Dos dezessete alunos que participaram do questionário, oito disseram (no item 5 do 

questionário) nunca ter estudado francês antes da graduação, três estudantes da UECE e cinco 

da UFC. Este fator, em se tratando da UFC, não chega a preocupar, pois os primeiros 
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semestres do curso são direcionados ao ensino da língua francesa, abrangendo o estudo da 

gramática, produção oral e escrita. Após a base adquirida nos semestres iniciais, o aluno passa 

a cursar as disciplinas de literatura e posteriormente as de estágio. Na UECE, o ingressante no 

curso de licenciatura deve possuir um conhecimento no mínimo básico da língua em questão 

para acompanhar o curso. Todos os alunos que já haviam estudado francês antes da graduação 

relataram que o haviam feito em curso de idioma particular. Há, aqui, uma crítica à exigência 

do conhecimento prévio da Língua Francesa por parte daqueles que almejam uma licenciatura 

em Língua Francesa. O poder público não oferece este idioma em escolas públicas 

(diferentemente do inglês e espanhol). Desta forma, apenas aqueles que têm condições de 

estudarem em cursos de idiomas particulares estarão aptos a acompanharem as disciplinas da 

grade curricular. 

 

No item 6, procuramos saber como os alunos do curso avaliam o seu conhecimento 

em língua francesa. No gráfico abaixo, temos o seguinte resultado. 
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             Gráfico 8 – Avaliação dos alunos sobre o seu conhecimento da língua francesa. 

 

Nenhum dos alunos avaliou o seu conhecimento como excelente ou ruim. Podemos 

constatar que os alunos entrevistados possuíam conhecimento básico da língua francesa. 

Como há apenas um aluno que cursa o primeiro semestre, os demais já adquiriram um 

conhecimento necessário da língua francesa para acompanharem o curso, haja vista estarem 

do terceiro ao oitavo semestres do curso. A dupla licenciatura permite, por exemplo, que o 

licenciado em Letras ingresse em um concurso público para professor de português fazendo 

com que o estudante de Letras deixe, frequentemente, a língua estrangeira em segundo 

plano23.  

                                                 
23 A baixa remuneração concedida por cursos de idiomas particulares faz com que haja uma procura pela dupla 
licenciatura, pois os concursos públicos oferecem mais vagas na área da Língua Portuguesa. As poucas vagas 
direcionadas à Língua Estrangeira são destinadas à Língua Inglesa ou mesmo à Espanhola. Não há, em Fortaleza, 
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No sétimo item do nosso questionário, os estudantes deveriam assinalar o que mais 

os motivava para cursarem a licenciatura em questão. Havia sete opções. Os alunos deveriam 

marcar de 1 a 7. 
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     Gráfico 9 – Motivações dos alunos para cursarem Letras Português/Francês 

 

A opção marcada como prioridade contava um ponto (de 1° lugar), a segunda 

contava dois ( de 2° lugar) e assim sucessivamente. A opção com menos pontos seria, assim, a 

prioridade dos alunos. Desta forma, a opção “ser professor de francês” foi a mais votada, pois 

foi marcada como sendo uma das primeiras vantagens do curso. Com estes dados, 

constatamos que o principal objetivo dos estudantes do curso é ser professor de francês. 

Atividades como entender filmes falados em francês e ouvir músicas nesta língua não são 

tratadas como prioridades entre os futuros profissionais da língua francesa. 

 

No último item do nosso questionário perguntamos aos estudantes que tipo de 

contato eles tinham com a língua francesa fora as disciplinas cursadas na graduação. Os 

resultados são mostrados no gráfico abaixo: 

                                                                                                                                                         
concurso público para o Ensino Fundamental para a Língua Francesa, tornando, assim, a licenciatura em Língua 
Portuguesa de suma importância para estes futuros professores. 
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                                             Gráfico 10 – Contatos que os alunos têm com a língua francesa. 

 

Diferentemente do curso de Letras da UFC, o da UECE não possui em sua grade 

curricular disciplinas que tenham como objetivo ensinar o aluno que acabou de entrar na 

universidade a língua francesa, ou seja, pressupõe-se que o aluno que inicia o Curso de Letras 

Francês já possua o conhecimento, no mínimo, básico do idioma. Verificamos que não se trata 

de um fato isolado, pelo contrário, é comum haver inscritos para o vestibular para o Curso de 

Letras Português/Francês que não têm conhecimento desta língua24. Acreditamos que uma das 

causas para este fato é o de a Língua Francesa não ser lecionada no ensino fundamental e 

médio, sendo, assim, restrita aos cursos particulares de idiomas.   

 

Verificamos, assim, que o maior contato com a língua francesa por parte dos 

estudantes se dá por meio da música e da leitura de textos impressos. Raramente há o contato 

por meio da língua francesa em conversas on-line com chats. A leitura de textos em língua 

francesa também é bastante praticada. Um dos motivos pode ser a necessidade de se estudar 

estes textos para a graduação. 

 

Após o estudo sobre a formação do professor de francês na UFC e na UECE, 

passamos agora à exposição do referencial teórico responsável pela condução das nossas 

pesquisas.  

                                                 
24 O próprio pesquisador deste trabalho iniciou o curso de Português/Francês na UECE sem ter os conhecimentos 
básicos necessários para cumprir as disciplinas de francês. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 
A opção por uma teoria não significa dogmatismo: tal opção é condição necessária 

para o próprio trabalho científico. Além disso, nenhuma teoria constitui um sistema definitivo 

e acabado de saber; em consequência, é próprio do trabalho científico o enfrentamento crítico 

entre teorias, o debate, a polêmica. Desta forma, queremos dizer que o referencial teórico 

utilizado nesta pesquisa não exclui o possível uso de outras teorias que as não citadas nesta 

dissertação. Entendemos, assim como Faraco (2007), que a maturidade científica pressupõe o 

abandono do ecletismo teórico. Isso, por outro lado, não quer dizer que não haja teorias 

compatíveis entre si, nem que a opção por uma teoria signifique dogmatismo.  

 

Dividimos o presente capítulo em dois itens, a saber: o “Interacionismo 

Sociodiscursivo” e “As relações de poder na sociedade”. 

 
 

4.1 O Interacionismo Sociodiscursivo 
 
 
Esta pesquisa aconteceu em sala de aula de estágio. O discurso produzido nela foi 

analisado à luz das categorias de análise do ISD. Buscamos compreender o contexto de 

produção, já que tínhamos o propósito de estudar as relações de poder. A segunda categoria 

utilizada por nós foram as vozes. Para estudar as relações em sala de aula, é necessário 

identificar e analisar as vozes e suas relações e implicações nos conflitos estabelecidos no 

discurso do aluno estagiário. É relevante ressaltar que o discurso analisado decorreu das 

sessões de autoconfrontações. 

 

Assim, com o conjunto de procedimentos propostos pelo ISD, nos propomos a 

identificar e descrever o contexto de produção, as vozes e os mecanismos enunciativos 

presentes na autoconfrontação realizada. Nesta seção, tratamos destes três parâmetros e, 

também, trazemos uma visão geral do ISD.  

 

O quadro teórico metodológico que abrange o ISD tem diversas produções como 

referência para estudos da linguagem. Entre os diversos trabalhos produzidos, temos: 

Guimarães; Machado; Coutinho (2007); Machado (2004); Rojo; Cordeiro (2004) e, sobretudo, 
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Bronckart (1996).  Nossa principal fonte de pesquisa sobre o ISD é a obra Activité 

Langagière, textes et discours, pours un interactionisme socio-discursive25, de Jean-Paul 

Bronckart.   

 

Verificamos que o ISD pode funcionar como um quadro metodológico produtivo e 

significativo para pesquisas na área de formação de professores e ensino aprendizagem de 

línguas (língua francesa, no nosso caso). Temos em Bronckart (1996, p. 9), 

  

Este livro sucede Fonctionnement des discours, publicado em 1985 na coleção 
Atualidades pedagógicas e psicológicas, do mesmo editor. Esta obra coletiva 
apresentava um método de análise e diversas técnicas de tratamento de dados, sobre 
as quais eram propostas uma classificação dos tipos de textos do Francês 
contemporâneo e uma descrição de suas características linguísticas específicas26. 

 

Vemos que o autor utilizou as propostas técnicas e teóricas de sua obra 

Fonctionnement des discours (Funcionamento dos discursos) para aprofundar a análise das 

características linguísticas e paralinguísticas dos textos. Em Bronckart (1996), temos a 

apresentação de um novo quadro teórico, mais completo, tratando das condições de produção 

dos textos, da problemática da sua classificação e das operações que estão presentes no seu 

funcionamento. 

 

Nas próximas três seções, trazemos separadamente a abordagem de cada um dos 

parâmetros propostos pelo ISD utilizados em nossa pesquisa: contexto de produção e 

mecanismos enunciativos (modalizações e vozes). 

 

 

4.1.1 Contexto de produção 

 

Ainda na introdução da obra Activité Langagière, textes et discours, pours un 

interactionisme socio-discursive, vemos em Bronckart (1996, p. 11) o quanto a sua pesquisa é 

importante para a nossa análise dos dados: 

                                                 
25 Atividade linguageira, textos e discurso, por um interacionismo sociodiscursivo. 
26 Ce livre fait suite au Fonctionnement des discours, publié en 1985 dans la collection Actualités pédagogiques 
et psychologiques, chez le même éditeur. Cet ouvrage collectif présentait une méthode d’analyse et diverses 
techniques de traitement des données, sur la base desquelles étaient proposés un classement des types de textes 
du français contemporain et une description de leurs caractéristiques linguistiques spécifiques. (tradução nossa) 
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É no contexto da atividade nas formulações sociais que se constroem as ações 
imputáveis a agentes singulares, e é no quadro estrutural das ações que se elaboram 
as capacidades mentais e a consciência destes mesmos agentes humanos. As 
condutas verbais são elas mesmas concebidas como formas de ação (de onde vem o 
termo ação linguageira), por sua vez específicas (no que são semióticas) e em 
interdependência com as ações não linguageiras.27 

 

Entendemos que as propriedades específicas das condutas humanas constituem o 

resultado de um processo histórico de socialização, que se torna possível pela emergência e 

pelo desenvolvimento dos instrumentos semióticos. 

O contexto de produção dos dados colhidos por nós envolve dois ambientes: o 

primeiro compreende a sala de aula da Casa de Cultura Francesa28, curso de idioma da UFC. 

Segundo Bronckart (1996, p. 95), “o contexto de produção pode ser definido como o conjunto 

de parâmetros suscetíveis de exercer uma influência sobre a maneira pela qual um texto está 

organizado” 29. Como definimos em nossa metodologia, cada coleta de dados envolveu duas 

gravações. A primeira, da aula ministrada pelo aluno estagiário, e a segunda, no momento da 

auto-confrontação, ocasião em que assistimos ao vídeo. Esta segunda etapa da coleta de dados 

também foi registrada em vídeo para que pudéssemos fazer as nossas análises posteriormente. 

O segundo contexto de produção está inserido no Núcleo de Línguas30, curso de idiomas da 

UECE. 

                                                 
27 C’est dans le contexte de l’activité à l’œuvre dans les formations sociales que se construisent les actions 
imputables à des agents singuliers, et c’est dans le cadre structurel des actions que s’élaborent les capacités 
mentales et la conscience de ces mêmes agents humains. Les conduites verbales sont dès lors elles-mêmes 
conçues comme des forme d’action (d’où le terme d’action langagière), à la fois spécifiques (en ce qu’elles sont 
sémiotiques) et en interdépendance avec les actions non langagières. (Tradução nossa) 
28 A Casa de Cultura Francesa foi fundada em dezembro de 1968 e iniciou suas atividades letivas em março de 
1969. À época se chamava Centro de Cultura Francesa e era vinculada ao Departamento de Letras Estrangeiras 
da Universidade Federal do Ceará, condição na qual permaneceu até a criação da Coordenadoria Geral das Casas 
de Cultura Estrangeira em 1993. Com um efetivo discente que varia semestralmente entre 1.100 a 1.200 alunos, a 
Casa de Cultura Francesa oferece regularmente o Curso Básico de Língua Francesa (420 horas) e o Curso de 
Francês Instrumental (60 horas). 
29 Le contexte de production peut être défini comme l’ensemble des paramètres susceptibles d’exercer une 
influence sur la manière dont un texte est organisé. (Tradução nossa) 
30 O Núcleo de Línguas Estrangeiras da UECE é um projeto de extensão ligado diretamente ao Curso de 
Letras. O objetivo de proporcionar campo de estágio aos alunos das licenciaturas de línguas inglesa, francesa e 
espanhola é alcançado plenamente através de cursos de idiomas a baixo custo fornecido à comunidade. Além de 
prestar esse serviço, o Núcleo de Línguas Estrangeiras da UECE, também apóia projetos acadêmicos e culturais 
na Universidade Estadual do Ceará 
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Entendemos que o estudo do contexto de produção desses textos foi de suma 

importância para que pudéssemos fazer entender o conjunto de parâmetros que exercem 

influência na realização das ações linguageiras.  

Como estamos fazendo um estudo de condutas humanas, trabalhamos com o 

conceito de atividade como sendo as organizações funcionais de comportamentos dos 

organismos vivos, por meio das quais esses organismos têm acesso ao meio ambiente e são 

suscetíveis de se transformarem em elementos de representação interna (ou de conhecimento), 

Leontiev (1996). 

Entendemos que todo texto resulta de um comportamento verbal concreto inserido 

em um contexto físico. Este mesmo contexto, segundo Bronckart (1996), pode ser definido a 

partir de quatro parâmetros precisos. Escrevemos aqui os quatro parâmetros fazendo uma 

relação direta com a nossa pesquisa. 

 
Quadro 01 – Parâmetros que definem o contexto físico em que o comportamento verbal está 
inserido. 

PARÂMETROS 

 

DEFINIÇÃO REFERENTE À NOSSA 
PESQUISA 

Lugar da produção Onde o texto é produzido Casa de Cultura Francesa da 
UFC e Núcleo de Línguas da 
UECE 

O momento da produção O momento durante o qual o 
texto é produzido 

Aulas explicativas em que o 
professor dialoga com os alunos 
(debate sobre um determinado 
assunto, explicação gramatical 
etc.) 

O produtor do texto A pessoa que produz 
fisicamente o texto, podendo 
esta produção se efetuar pela 
modalidade oral ou escrita 

O professor estagiário 

O receptor As pessoas suscetíveis de 
perceber concretamente o 
texto 

Os alunos dos dois cursos de 
idiomas 
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Como a nossa pesquisa está baseada na produção oral, o receptor está geralmente 

situado no mesmo espaço-tempo que o produtor do texto, sendo assim, suscetível de lhe 

responder qualquer tipo de questionamento prontamente. O receptor pode ser classificado de 

co-produtor ou de interlocutor. 

Ainda sobre os planos em que o texto está inserido, vemos em Bronckart (1996), 

que a produção de um texto também envolve uma interação comunicativa que implica os 

mundos social e subjetivo, dando origem ao que ele chama de contexto sócio-subjetivo que, 

assim como o contexto físico apresentado acima, pode ser decomposto em quatro parâmetros. 

Fazemos aqui o mesmo quadro explicativo traçando um paralelo com a nossa pesquisa. 

 
Quadro 02 – Parâmetros do mundo social e subjetivo envolvidos na interação comunicativa 
que definem o contexto físico em que o comportamento verbal está inserido. 

PARÂMETROS 

 

DEFINIÇÃO REFERENTE À NOSSA 
PESQUISA 

O Lugar social A formação social, instituição 
ou mesmo o modo de 
interação de que o texto é 
produto 

Os textos produzidos estão 
inseridos em um meio                  
acadêmico, mais 
especificamente, universitário 

A posição social do 
agente produtor 

O papel social que 
desempenha o agente na 
interação 

O aluno estagiário desempenha 
o papel social de professor 

A posição social do 
receptor 

O papel social atribuído ao 
receptor do texto 

O aluno do curso de idiomas 

O objetivo O efeito, do ponto de vista do 
emissor, que o texto produz 
sobre o seu destinatário 

A reação dos alunos a cada 
atitude tomada pelo professor 
estagiário 

 

Importante ressaltar, aqui, a dupla função social que desempenha o estagiário. Por 

um lado ele desempenha o papel do professor do curso de idiomas, sendo, assim, o emissor. 

Por outro lado, no que se refere à disciplina de estágio, ele desempenha o papel de aluno, 

sendo avaliado por sua prática como professor.  
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Bronckart fala da importância de se fazer uma diferenciação clara entre o status de 

emissor e de receptor com aquele de enunciador e de destinatário. Enquanto que o emissor e o 

receptor se referem respectivamente àquele que produz e recebe um texto, o enunciador e 

destinatário envolvem um papel social desempenhado pelo emissor e receptor. Desta forma, a 

instância responsável pela produção de um texto pode ser estudada a partir de um ponto de 

vista físico ou sócio-subjetivo, como já explicitado acima com a utilização dos quadros. 

Bronckart utiliza a denominação agente produtor, ou simplesmente autor para essa entidade 

emissor-enunciador (grifo do autor). A conservação do termo “enunciador” designa, assim, 

um status sócio-subjetivo do autor do texto. Em Bronckart (1996, p. 97) temos que “a noção 

de enunciador designa as propriedades sócio-subjetivas do autor, de forma que elas possam 

ser apreendidas em uma análise externa de sua situação de ação”.31 

A realização de uma ação linguageira em uma determinada situação social procede 

da exploração das formas comunicativas que estão em uso. Em outros termos, ela requer o 

empréstimo de construtos teóricos que constituem os gêneros de textos. Entendemos que o 

aluno estagiário, quando ministra as suas aulas, utiliza modelos já estabelecidos do que vem a 

ser uma “aula de língua estrangeira”. Verificamos que estes mesmos professores estagiários já 

tiveram a oportunidade de estudarem nestes mesmos cursos de idiomas. Desta forma, as suas 

atividades enquanto que professores de idiomas trazem estes construtos históricos, citados por 

Bronckart (1996). 

 

A diversidade e a complexidade destas formas de organização caracterizam a 

espécie humana. Segundo Bronckart (1996, p. 31): 

 

Esta evolução espetacular está indissoluvelmente ligada à emergência de um modo 
de comunicação particular, a linguagem, e esta emergência da linguagem confere às 
organizações e às atividades humanas uma dimensão particular, que justifica a 
qualificação de sociais, no sentido estrito do termo.32  

 

Assim como Bronckart (1996), entendemos que os indivíduos em seu agir 

comunicacional se dispõem de signos cristalizados disponíveis socialmente. Sendo assim, os 

                                                 
31 La notion d’énonciateur désigne les propriétés socio-subjectives de l’auteur, telles qu’elles peuvent être 
appréhendées en une analyse externe de sa situation d’action. (Tradução nossa) 
32 Cette évolution spectaculaire est indissolublement liée à l’émergence d’un mode de communication particulier, 
le langage, et cette émergence du langage confère aux organisations et aux activités humaines une dimension 
particulière, qui justifie qu’on les qualifie de sociales, au sens, strict cette fois, du terme. (Tradução nossa) 
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indivíduos possuem uma dimensão trans-individual, veiculando representações coletivas do 

meio, que se estruturam em configurações de conhecimentos qualificados pelo autor de 

mundos representados. 

 

Em nossa análise utilizamos a ideia de ação proposta por Bronckart (1996): 

[...] a ação apresenta irremediavelmente um status duplo: ela pode se definir de um 
lado como “esta” parte da atividade social que se encontra imputada a um humano 
singular (ponto de vista do observador externo); e ela pode se definir por outro lado 
como o conjunto de representações construídas por este humano singular em 
relação à sua participação na atividade, representações que erigem este último 
organismo a um organismo consciente do seu fazer e de suas capacidades de fazer, 
em outros termos, um agente (do ponto de vista interno).33  

Estas representações nos trazem um aspecto interessante: o sócio-subjetivo, em 

outras palavras, o contexto da ação linguageira. Segundo Bronckart (1996, p. 48): 

Em sua dimensão eventual, a ação linguageira constitui, também, um 
comportamento ou um ato material, oral ou escritural, inscrito nas coordenadas do 
espaço-tempo. E toda língua natural apresenta esta característica de propor signos 
específicos (as unidades dêiticas) que explicitam as modalidades desta ancoragem 
da ação linguageira no mundo objetivo.34  

Assim, entendemos que as representações construídas pelo agente sobre ele 

mesmo, enquanto locutor que se dirige a interlocutores em uma determinada situação espacial 

e temporal, controlam o funcionamento das unidades dêiticas. O contexto da ação linguageira 

torna-se, assim, um importante fator a ser analisado. 

Sendo assim, estudamos os fatores que exercem uma influência necessária sobre a 

organização dos textos que, segundo Bronckart (1996), são reagrupados em dois conjuntos: o 

mundo físico e o segundo envolvendo os mundos social e subjetivo. 

 

 

 

                                                 
33 [...] l’action présente irrémédiablement un statut double; elle peut se définir d’un côté comme cette « part » de 
l’activité sociale qui se trouve imputée à un humain singulier (point de vue de l’observateur externe) ; et elle peut 
se définir d’un autre côté comme l’ensemble de représentations construites par cet humain singulier à propos de 
sa participation à l’activité, représentations qui érigent ce dernier en un organisme conscient de son faire et de ses 
capacités de faire, c’est-à-dire en un agent (point de vue interne). (Tradução nossa) 
34 Dans sa dimension événementielle, l’action langagière constitue en outre aussi un comportement ou un acte 
matériel, oral ou scriptural, inscrit dans les coordonnées de l’espace temps. Et toute langue naturelle présente 
cette caractéristique de proposer des signes spécifiques (les unités déictiques) qui explicitent les modalités de cet 
ancrage de l’action langagière dans le monde objectif. (Tradução nossa) 
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4.1.2 Mecanismos enunciativos 

Bronckart define a organização de um texto como sendo um folheado constituído 

de três camadas superpostas. A infraestrutura geral do texto, os mecanismos de textualização e 

os mecanismos enunciativos. Os mecanismos de textualização servem para marcar ou, em 

outras palavras, pôr em evidência a estrutura do conteúdo temático. Eles pressupõem uma 

organização mais profunda chamada de infraestrutura. Já os mecanismos enunciativos revelam 

o nível mais superficial do texto, sendo ligados mais diretamente ao tipo de interação que é 

nutrido entre o agente produtor e seus destinatários. Ressaltamos, aqui, a importância desta 

última camada para a análise dos dados obtidos, já que o estudo das modalizações foi de 

grande importância para a identificação de aspectos importantes na interação verbal. 

 

4.1.2.1 Modalizações 

Ao estudar os mecanismos enunciativos, fazemos uma relação direta com o estudo 

da coerência pragmática. Em Bronckart (1996), vemos que estes mecanismos explicitam as 

chamadas responsabilidades enunciativas (grifo do autor). Ainda com o estudo desses 

mecanismos, podemos encontrar vários tipos de avaliação por parte do professor estagiário 

como, por exemplo, julgamentos, opiniões, sentimentos, tudo isso no que diz respeito ao 

conteúdo temático. Estes mecanismos enunciativos também são chamados de 

configuracionais, uma vez que operam quase independentemente no que diz respeito à 

progressão do conteúdo temático. 

 

 O estudo das modalizações mostrou-se de suma importância para que pudéssemos 

detectar pontos importantes no discurso do professor estagiário e fazer uma posterior análise 

focalizando as possíveis passagens que pudessem revelar a presença da relação de poder entre 

o seu professor universitário e o seu aluno estagiário. 

 

Em Bronckart (1996), temos o estudo de subconjuntos de modalizações. Temos 

aqui uma rápida explicação desses tipos de modalização: as modalizações lógicas se 

constituem em julgamentos relativos ao valor de verdade do que está sendo enunciado; as 

modalizações deônticas avaliam o que é dito tomando por base valores sociais; as 

modalizações apreciativas trazem uma carga mais subjetiva; as modalizações pragmáticas que 
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dizem respeito ao julgamento da capacidade de ação, intenção e das razões presentes na 

responsabilidade do personagem. 

 
Ainda em Bronckart (1996), vemos que as modalizações podem ser estudadas 

tomando por base unidades, ou conjunto de unidades linguísticas de vários níveis, chamadas 

pelo autor de modalidades. Entre estas modalidades, temos os tempos de um verbo no modo 

condicional (equivalente ao futuro do pretérito no português), os auxiliares de modalização 

(poder, dever, precisar etc.), advérbios (certamente, sem dúvida, talvez, sempre), algumas 

frases impessoais (é claro que..., pode ser que... parece que...). 

 

4.1.2.2 Vozes 

Ao produzir o seu texto o autor cria um ou vários mundos discursivos nos quais há 

a presença de diversas vozes. Utilizamos, novamente, um quadro explicativo com as vozes 

que Bronckart (1996) traz, fazendo uma relação com a nossa pesquisa. 

 

VOZ 
 

 
DEFINIÇÃO 
 

 
PESQUISA 

Voz do autor 
empírico 

 

 
Aquele que escreve ou 
fala no momento do 
discurso 
 

 
O professor estagiário 
 

Voz social 
 

Aquelas pessoas ou 
instituições fora do 
conteúdo temático do 
texto 

Quando o professor estagiário cita 
um professor para justificar 
determinada explicação sobre 
algum assunto 

As vozes dos 
personagens 

 As vozes dos 
personagens ou 
instituições que estão 
diretamente implicadas no 
percurso temático 

As vozes do professor estagiário e 
dos alunos 

 
 

A ação do estagiário é linguageira, já que explora os recursos da língua natural que 

está em uso no grupo em que está inserido. Vemos que, em se tratando de ensino de língua 

estrangeira, há a utilização de duas línguas: portuguesa e francesa. É nessa ação linguageira 

que vemos a utilização de gêneros disponíveis no intertexto deste grupo social.  
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A presença da utilização de conhecimentos já disponíveis no desenvolvimento da 

ação linguageira é visível quando escutamos comentários como “quando eu fiz francês, a 

professora fazia assim”, “eu aprendi que”, “minha professora disse que”. Em todas essas 

passagens, a ação linguageira ou a forma pela qual o estagiário iria iniciar determinada 

explicação se baseava em ações passadas, sendo, assim, “reutilizadas” no contexto como 

modelos já pré-fixados. Há, então, uma “confrontação” entre as representações pessoais do 

estagiário com as representações dos outros. Este confronto se dá, segundo Bronckart (1996), 

no espaço mental do autor, necessitando assim, da criação de um espaço mental comum ou 

coletivo. Vemos em Bronckart (1996, p. 322) que: 

 

   Todas as propriedades dos modelos disponíveis na intertextualidade são o produto 
do trabalho sócio-semiótico empreendido pelas gerações passadas, e em 
consequência, as regras de funcionamento dos diferentes tipos de espaços mentais 
discursivo-coletivos constituem o resultado sincrônico desse processo histórico 
permanente.35  

 

Esses modelos que se constituem de valores sociais, referenciais, comunicativos e 

culturais, transformam-se em construtos históricos chamados de gêneros. Assim, a 

apropriação dos gêneros revela ser um mecanismo fundamental de socialização e de 

possibilidade de inserção prática dos indivíduos nas atividades comunicativas humanas. 

 
 

4.2 As relações de poder na sociedade 
 

Após o estudo das vozes que são identificadas no discurso do aluno estagiário, 

passamos a tratar das relações de poder que se manifestam neste discurso. Retiramos de 

Foucault as principais noções de poder e como ele se manifesta na sociedade. O referido 

pensador tratou historicamente a questão do poder como instrumento de análise capaz de 

explicar a produção dos saberes. Foucault busca explicar como os saberes apareciam e se 

transformavam. Desta forma, estudou o aparecimento de saberes a partir de condições de 

possibilidade externas aos próprios saberes, ou melhor, imanentes a eles, pois não se trata de 

                                                 
35 Toutes les propriétés des modèles disponibles dans l’intertextualité sont le produit du travail socio-sémiotique 
accompli par les générations antérieures, et, en conséquence, les règles de fonctionnement des différents types 
d’espaces mentaux discursifs-collectifs constituent le résultat synchronique de ce processus historique 
permanent. (Tradução nossa) 
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considerá-los como efeito ou resultante, sendo, assim, situados como elementos de um 

dispositivo de natureza essencialmente estratégica. 

 

Em nossa pesquisa, admitimos com Foucault que saber e poder se implicam 

mutuamente: não há relação de poder sem constituição de um campo de saber, como também, 

reciprocamente, todo saber constitui novas relações de poder. Todo ponto de exercício do 

poder é, ao mesmo tempo, um lugar de formação de saber. 

 

Tenho a impressão de que existe, e tentei fazê-la aparecer, uma perpétua articulação 
do poder com o saber e do saber com o poder [...] O exercício do poder cria 
perpetuamente saber e, inversamente, o saber acarreta efeitos de poder.   
(FOUCAULT, 2010a, p. 141- 142)   

 

Dessa forma, Foucault afirma que não é possível que o poder se exerça sem o 

saber. Para que haja uma relação de poder, é preciso que exista o conhecimento de verdade, 

verdade esta moldada pelas classes mais favorecidas. Em contrapartida, não é possível que o 

saber não engendre o poder. 

 

Temos antes que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente 
favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e saber estão 
diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de 
um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo 
relações de poder. Foucault (2010b. p. 30) 

 

 O referido autor afirma que aquele que detém o saber terá poderes sobre aqueles 

que não o possuem. Fazendo uma analogia à nossa pesquisa, o professor formador detém o 

saber sobre a formação de professores, fazendo com que tenha poderes sobre os seus alunos 

em processo de formação.  

 

Foucault não considera o poder como uma realidade que possua uma natureza, uma 

essência que ele procuraria definir por suas características universais. Não existe algo unitário 

e global chamado poder. O poder é uma prática social e, como tal, construída historicamente. 

 

 Outro ponto importante assinalado por Foucault é o fato de não considerar apenas 

o papel do Estado na relação de poder. Há formas de exercício do poder diferentes do Estado, 

a ele articuladas de maneira variada e que são indispensáveis inclusive na sua sustentação e 
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atuação eficaz. Os poderes se exercem em níveis variados e em pontos diferentes da sociedade 

e neste complexo os micro-poderes existem integrados ou não ao Estado. Por micro-poder, o 

autor entende como sendo aquele que atinge de forma mais concreta a realidade dos 

indivíduos fazendo parte do seu cotidiano. 

 

Dispomos da afirmação que o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se 
exerce, só existe em ação, como também da afirmação de que o poder não é 
principalmente manutenção e reprodução das relações econômicas, mas acima de 
tudo uma relação de força (FOUCAULT 2010a, p. 175). 

 

Estudar como se dá a mecânica dessas relações de poder. Uma das propostas de 

Foucault, e que nós seguimos em nossa pesquisa, é a de estudar o poder em sua face externa, 

onde ele se relaciona imediatamente com aquilo que podemos chamar provisoriamente de seu 

objeto, seu alvo ou campo de aplicação, quer dizer, onde ele se implanta e produz efeitos 

reais. Por meio das nossas análises, nos atemos à fala do estagiário no momento da 

autoconfrontação para identificar as possíveis referencias ao seu professor. 

 

 Não concebemos o professor universitário como uma espécie de origem do poder, 

alguém que tem a função única de exercer o poder. Entendemos que ele seja um efeito do 

poder e simultaneamente o seu centro de transmissão. O poder passa através do indivíduo que 

ele constituiu (FOUCAULT, 2010a). Desta forma, o poder não é substancialmente 

identificado com um indivíduo que o possuiria ou que o exerceria devido a seu nascimento, o 

poder se torna uma maquinaria de que ninguém é titular. Porém, neste ambiente, ninguém 

ocupa o mesmo lugar. Há aqueles que ocupam uma posição de supremacia diante de outros, 

como o caso do professor universitário frente ao seu aluno estagiário. 

 

O que vemos em Foucault é um poder que não está localizado em nenhum ponto 

específico da estrutura social. O poder é difundido por meio das práticas sociais. Assim, o 

poder é algo que se exerce, que se difunde, não apenas situado em determinado ponto da 

sociedade, e, sim, em toda estrutura social. Desta forma, o poder não é um objeto, e sim, uma 

relação. 

 

Em seu estudo sobre o poder, Foucault não procura estabelecer uma teoria geral 

sobre o poder. O estudo deve ser dirigido às relações de poder e às seguintes perguntas: como 
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se passam? onde acontecem? entre quem? quais os seus efeitos? O autor destaca a importância 

da análise dos mecanismos de poder, uma vez que são parte intrínseca das relações. 

 

Foucault critica as antigas formas de se estudar o poder que o tratavam apenas sob 

o âmbito político. 

Ninguém se preocupava com a forma como ele se exercia concretamente e em 
detalhe, com sua especificidade, suas técnicas e suas táticas. Contentava-se em 
denunciá-lo no “outro”, no adversário, de uma maneira ao mesmo tempo polêmica e 
global: o poder no socialismo soviético era chamado por seus adversários de 
totalitarismo; no capitalismo ocidental, era denunciado pelos marxistas como 
dominação de classe; mas a mecânica do poder nunca era analisada (FOUCAULT 
2010a, p. 6). 

 

O poder em seu exercício não deve ser considerado apenas sob o âmbito dos 

aparelhos do estado. A questão do poder fica empobrecida quando é colocada unicamente em 

termos de Estado ou de aparelho de Estado. Segundo Foucault, o poder passa por canais muito 

mais sutis, é muito mais ambíguo, porque cada um dos cidadãos é titular de certo poder, e por 

isso, veicula o poder, como podemos ver em Foucault 2008, p. 159. 

 
Porque, afinal de contas, essas tecnologias gerais de poder que procuramos 
reconstituir passando fora da instituição, será que afinal elas não estão na 
dependência de uma instituição global, de uma instituição totalizante que é, 
precisamente, o Estado?  

 

Não é propósito desta pesquisa fazer uma análise do poder em termos de Estado ou 

aparelhos do Estado. Não nos atemos a determinações de políticos, leis ou mesmo de 

coordenadores dos cursos de Letras. Nossa pesquisa foi direcionada especificamente às 

relações entre o professor universitário e o aluno universitário. Sabemos que o professor 

universitário também é passível de ser submisso a uma ordem vinda de uma instituição 

superior (diretrizes impostas pela universidade, por exemplo). Como os indivíduos que 

fizeram parte desta pesquisa pertencem a instituições, entendemos que eles sejam regidos por 

regras pré-definidas. 

[...] a partir do momento em que se fala de instituições, fala-se, no fundo, ao mesmo 
tempo de indivíduos e de coletividade, o indivíduo, a coletividade e as regras que os 
regem já estão dados, e, por conseguinte, podem-se precipitar aí todos os discursos 
psicológicos ou sociológicos (FOUCAULT 2008, p. 176). 
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Ao tratar das relações de poder, Foucault também fala da relação de resistência. A 

partir do momento em que há uma relação de poder, há a possibilidade de resistência 

(FOUCAULT 2010, p. 241). 

 
[...] contra-conduta no sentido de luta contra os procedimentos postos em prática 
para conduzir os outros; o que faz que eu prefira essa palavra a “inconduta”, que só 
se refere ao sentido passivo da palavra, do comportamento: não conduzir como se 
deve (FOUCAULT 2008, p. 266). 

 

Não tratamos os efeitos do poder como sendo negativos, como algo que exclui, 

reprime. Entendemos os efeitos do poder como formas de aprimoramento, mais 

especificamente, a formação do professor de LF. Segundo Foucault (2010a, p. 8): 

 
[...] se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer 
não, você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e 
que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que diz não, 
mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 
discurso. 
 

Assim, a relação que há entre o professor formador e o professor em formação é 

vista por nós como algo que aumenta a potencialidade da prática docente deste estagiário. Por 

meio dessas relações, o estagiário terá contato com conhecimentos teóricos e práticos que 

poderão auxiliar no desenvolvimento da sua prática docente. 

 

Um dos questionamentos que nós fizemos é o de o poder exercido pelo professor 

ser ou não mascarado. Retiramos de Foucault (2010a) a ideia de mascaramento. Para explicar 

este fenômeno, o autor nos traz o exemplo do sistema penitenciário. 

 

O que é fascinante nas prisões é que nelas o poder não se esconde, não se mascara 
cinicamente, se mostra como tirania levada aos mais ínfimos detalhes, e, ao mesmo 
tempo, é puro, é inteiramente “justificado”, visto que pode inteiramente se formular 
no interior de uma moral que serve de adorno a seu exercício: sua tirania brutal 
aparece então como dominação serena do Bem sobre o Mal, da ordem sobre a 
desordem. (FOUCAULT, 2010a, p. 73) 

 

Estudando a relação entre professor da disciplina de Estágio Supervisionado em 

Língua Francesa com o aluno estagiário, nos deparamos com outra importante técnica de 

poder bastante estudada em Foucault (2008): a disciplina. A disciplina é uma técnica de poder 

que implica uma vigilância constante dos indivíduos. 
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A disciplina, por definição, regulamenta tudo. A disciplina não deixa escapar nada. 
Não só ela não permite o laisser-faire, mas seu princípio é que até as coisas mais 
ínfimas não devem ser deixadas entregues a si mesmas. A menor infração à 
disciplina deve ser corrigida com tanto maior cuidado quanto menor ela for. 
(FOUCAULT, 2008, p. 59) 

 

A disciplina é o conjunto de técnicas pelas quais os sistemas de poder vão ter por 

alvo e resultado os indivíduos em sua singularidade, Foucault (2010, p.107). O estudo dos 

discursos realizados dentro desse conjunto de técnicas torna-se de suma importância para a 

nossa pesquisa. “O primeiro gesto da disciplina é, de fato, circunscrever um espaço no qual 

seu poder e os mecanismos do seu poder funcionarão plenamente e sem limites.” 

(FOUCAULT, 2008, p. 59) 

 

Vemos a vigilância empreendida pelo professor da disciplina de estágio como um 

dos seus principais instrumentos de controle. Não uma vigilância que reconhecidamente se 

exerce de modo fragmentado e descontínuo; mas que é ou precisa ser vista pelos indivíduos 

que a ela estão expostos como contínua e permanente. Segundo Foucault, 2008, p.60: 

O mecanismo disciplinar também codifica perpetuamente em permitido e proibido, 
ou melhor, em obrigatório e proibido, ou seja, o ponto sobre o qual um mecanismo 
disciplinar incide são menos as coisas a não fazer do que as coisas a fazer. Uma boa 
disciplina é a que lhes diz a todo instante o que vocês devem fazer.   

Uma boa disciplina durante a prática do estágio é importante para que o futuro 

professor de LF se sinta seguro em suas atividades e saiba que o seu comportamento está 

sendo avaliado.  
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5. METODOLOGIA 
 

O presente capítulo é dividido em cinco itens. Organizamos os itens por ordem 

cronológica. Primeiramente fizemos uma investigação sobre o contexto em que as nossas 

gravações seriam realizadas. Posteriormente, fizemos as gravações das aulas ministradas e 

finalmente concluímos a coleta de dados com as autoconfrontações com as estagiárias.  

 
 

5.1 Estudo do contexto de produção em que as gravações foram feitas 
 
 

Em um primeiro momento, estudamos os contextos em que fizemos a coleta de 

dados. As aulas ministradas pelas alunas estagiárias aconteceram em dois cursos que oferecem 

o ensino de FLE, a saber: a Casa de Cultura Francesa (doravante CCF), localizada no Centro 

de Humanidades da UFC na Avenida da Universidade e o Núcleo de Línguas (doravante NL) 

localizado no Centro de Humanidades da UECE na Avenida Luciano Carneiro. 

 

As aulas ministradas na CCF ocorreram de segunda à quinta-feira das 9:30 às 

11:2036. Uma professora estagiária ficou com uma turma de primeiro semestre e a outra com a 

de terceiro. A turma de primeiro semestre frequentava as aulas nas segundas e quartas-feiras, 

enquanto que a do terceiro se reunia todas as terças e quintas-feiras. Cada dia de aula 

compreendia duas horas/aula. Sendo assim, totalizamos 12 horas/aula registradas, distribuídas 

em seis dias de observação. Observamos três dias de aula de cada professor. A turma de 

primeiro semestre possuía 18 alunos enquanto que a de terceiro 15.  

 

As gravações foram realizadas durante os meses de maio e junho de 2011, período 

que compreende a segunda metade do semestre do curso. Este período compreende, também, 

a segunda metade do semestre. Momento em que alguns alunos estavam preocupados com a 

primeira nota37 e faziam mais questionamentos com o objetivo de não cometerem os mesmos 

erros.  

                                                 
36 Ambas as turmas utilizavam o mesmo material didático: Connexions, material didático adotado desde 2005 O 
conteúdo programático das aulas girava em torno do conteúdo temático do material utilizado 
37 O sistema de notas da CCF segue o padrão de todas as casas de cultura da UFC. Há duas avaliações: a oral e a 
escrita. No decorrer do semestre são realizadas duas avaliações escritas e duas orais. O aluno deverá, ao final do 
semestre, somando-se as duas notas orais e as duas escritas, obter uma média igual ou superior a sete tanto na 
avaliação oral quanto na escrita, sendo que uma não complementa a outra. 
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As aulas ministradas pelas estagiárias da UECE e registradas por nós aconteceram 

aos sábados no NL38. As aulas tinham inicio às 8h e terminavam às 11h, totalizando 4 

horas/aula. Havia um intervalo de 15 minutos dado às 9 horas. Neste momento os alunos 

saíam das salas e se dirigiam ao espaço onde havia pequenas lanchonetes dentro do espaço 

físico do Centro de Humanidades da UECE. Ao final da coleta, tivemos um corpus de 16 

horas/aula divididas em dois professores, ou seja, coletamos 8 horas/aula da prática docente de 

cada estagiário. As gravações realizadas no NL ocorreram durante o mês de junho. Assim 

como o calendário letivo da CCF, o NL também estava na segunda metade do semestre letivo.  

 

A seleção dos sujeitos (professores estagiários) foi feita em forma de amostragem 

por acessibilidade ou por conveniência que, conforme Gil (1999) é um tipo de amostragem 

não-probabilístico baseado no próprio conhecimento que os investigadores têm da população e 

dos seus elementos, e da natureza das metas de pesquisa: o pesquisador seleciona os 

elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma forma, representar o 

universo. Aplica-se este tipo de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos, onde 

não é requerido elevado nível de precisão.  

 
 

5.2 Coleta dos dados 
 

 
Fizemos gravações em vídeo de aulas ministradas por alunos universitários que 

cursam a disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Francesa na Universidade Federal 

do Ceará e na Universidade Estadual do Ceará. Importante ressaltar que antes de a gravação 

ser iniciada, houve a distribuição do termo de livre consentimento (anexo) para assinatura 

prévia dos alunos participantes, sem a qual a nossa pesquisa não seria possível. Para a 

realização deste trabalho, foi também necessária a autorização do Comitê de Ética e Pesquisa 

da UFC (COMEPE) para que pudéssemos dar início à coleta de dados. 

 

As gravações eram iniciadas no momento em que o professor colocava o seu 

material sobre a mesa e se direcionava aos alunos. Com a precaução de que pudesse ocorrer 

algum problema técnico com a câmera filmadora, registramos todas as aulas, também, por 

                                                 
38 O método utilizado no curso de francês do NL é o Alors?, material adotado pela instituição desde 2009 em 
substituição ao anterior: Reflets. O sistema de notas adotado é o mesmo da CCF. 
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meio de um gravador de som. Este recurso nos possibilitou detectar vozes tanto da estagiária 

quanto dos alunos que, por meio apenas da câmera filmadora, seriam difíceis de serem 

percebidos. Em alguns momentos, a compreensão da fala da estagiária por meio da câmera 

filmadora ficou prejudicada devido o ruído que o ar-condicionado, presente em todas as salas 

onde a coleta foi realizada, gerava. Assim, o gravador de som posto sobre a mesa da 

professora estagiária se mostrou de grande importância, uma vez que a interação verbal entre a 

estagiária e os alunos é o foco da nossa pesquisa. Sendo assim, a cada aula gravada, tínhamos 

também outro arquivo apenas em áudio. 

 

Com o propósito de não chamar a atenção dos alunos e fazer com que eles não 

ficassem com a sensação de estarem sendo observados, colocamos a câmera no canto da sala 

sobre uma cadeira. Utilizamos um ângulo em que pudéssemos ver a estagiária e os alunos e, 

também, com uma aproximação suficiente para que pudéssemos detectar as suas vozes. Em 

alguns momentos, a professora estagiária não aparece nas imagens, pois em algumas 

explicações, procurava se movimentar pela sala e ia diretamente aos alunos, fugindo, assim, 

de algumas imagens. Porém, o som continuou sendo perceptível. Houve momentos em que 

tivemos de reposicionar a câmera, pois alguns alunos esqueciam que estavam sendo filmados 

e se sentavam em frente à câmera. Ao final da coleta de dados das aulas ministradas, 

passamos para uma segunda etapa: a da autoconfrontação. 

 

5.3 Autoconfrontação com o estagiário  
 

 
Procuramos utilizar o método da autoconfrontação cruzada proposto por Faïta 

(2005) com a finalidade de recuperar a trajetória mental do aluno estagiário em uma atividade 

passada por meio de um estímulo visual para que o sujeito da pesquisa pudesse deflagrar a 

memória sobre sua ação. Buscamos, assim, um acesso ao pensamento consciente construído 

durante a atividade docente.  

 

É importante que façamos uma síntese do método da autoconfrontação para que 

possamos compreender o porquê de esta técnica ser tão importante no estudo das práticas 

didáticas, justificando, assim, a sua utilização como ferramenta para coleta e análise dos 

dados. 
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Segundo Vieira (2003), nos anos 60, surgiram alguns estudos que relacionavam a 

linguagem com o comportamento humano. Na escola de ergonomia anglo-saxônica, estudos 

faziam referência à situação de confrontar um trabalhador com o seu discurso como um dos 

meios de mobilizar transformações na situação de trabalho. Nos anos 70, pensando a 

confrontação como uma forma de gerar mudanças no ambiente de trabalho e no contexto 

social, surgiram as instruções ao sósia. Esse processo tinha como objetivo aumentar o 

conhecimento do trabalhador sobre sua atividade. Desta forma, o trabalhador passaria 

instruções de seu trabalho a um substituto, de forma que ninguém pudesse perceber a 

substituição. 

 

Como procuramos estudar o comportamento do professor em formação em sala de 

aula, tivemos conhecimento das pesquisas no âmbito da ergonomia da atividade. Esta 

disciplina estuda o comportamento do homem no contexto real do trabalho, realizando uma 

análise centrada no trabalho efetivo, com o propósito de compreender a enorme variabilidade 

de maneiras de se realizar uma dada tarefa. A ergonomia se apóia, principalmente, nos 

conceitos de “trabalho prescrito” e “trabalho realizado”.  

 

Nos anos 80, surgem na França alguns padrões para a autoconfrontação. As 

autoconfrontações são realizadas através do material que é coletado em observações da 

situação e em entrevistas que propõem questões sobre ações e comunicações, dando-se 

enfoque a sentimentos e intenções. Graças à autoconfrontação, formas de dizer muito 

características aparecem e provocam um discurso específico. 

 

Nos anos 90, Faïta propõe o método da autoconfrontação cruzada que parte da 

autoconfrontação simples. Nesta, temos o momento em que o trabalhador procura descrever 

sua situação de trabalho para o especialista do trabalho (em se tratando da nossa pesquisa, o 

especialista é o mestrando). Sendo assim, temos somente duas pessoas envolvidas neste 

método. A partir daí, dá-se a autoconfrontação cruzada, quando a gravação das 

autoconfrontações simples é socializada entre esse trabalhador e um colega de trabalho (entre 

um professor e outro professor, citando um exemplo relacionado à nossa pesquisa). Esse 

momento é resultante do trabalho anterior, originado na autoconfrontação simples, na qual é 
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necessário escolher as situações que constituem o objeto de análise com o objetivo de levar 

para a autoconfrontação cruzada. 

 

Na autoconfrontação simples (a utilizada por nós nesta pesquisa), temos a 

realização de uma filmagem ou gravação do trabalhador durante a realização de sua tarefa. 

Após essa etapa, pesquisador e trabalhador assistem juntos ao vídeo. Haverá um diálogo que 

parte do pesquisador sobre as ações e tarefas realizadas pelo trabalhador. Há, assim, uma 

relação dialógica com o objeto (a atividade filmada) e com o outro (o pesquisador). 

 

Um ponto importante na autoconfrontação é que essa metodologia permite a 

análise de uma dimensão do trabalho, o trabalho real, que permanece invisível. A análise dos 

diálogos produzida por esse método nos possibilita fazer constatações dos trabalhadores a 

respeito de realizações que não puderam ser feitas, dos impedimentos dessas realizações e dos 

sentimentos gerados por conta desses impedimentos. Consideramos que o ponto crucial da 

nossa pesquisa consiste justamente no momento em que o professor em formação tece 

comentários sobre a sua própria prática. Buscamos nos ater aos aspectos de relação de poder 

que poderia haver do professor universitário com o aluno estagiário. Partimos de perguntas 

pré-estabelecidas com o objetivo de compreender melhor a ação do professor em formação. 

 

A metodologia da autoconfrontação permite compreender melhor tanto a ação dos 

sujeitos quanto o gênero profissional. O gênero profissional representa, segundo Souza e Silva 

(2004), os conceitos que um dado grupo de trabalhadores reconhece como constituintes de 

uma determinada atividade, o que os torna membros de um mesmo grupo, o que eles 

conhecem como deveres de sua atividade profissional e que não precisam ser relembradas na 

execução das tarefas. No caso dos professores, permite compreender o trabalho do professor 

possibilitando transformações e fazendo com que essas transformações possam ser mais 

duráveis, uma vez que surgem dos coletivos de trabalho. 

 

Com as aulas devidamente gravadas, nos encontramos novamente com o estagiário 

com o propósito de assistir às aulas registradas. Durante a exibição do vídeo fomos propondo 

comentários acerca da prática realizada pelo estagiário. Todo esse segundo processo de coleta 



 72

de dados também foi registrado em áudio e vídeo, da mesma forma que fizemos na gravação 

das aulas. 

 

Partindo desses dados, fizemos um estudo das reações do estagiário frente às suas 

próprias ações no momento da prática docente. Com o objetivo de auxiliar neste estudo, 

fizemos algumas perguntas no momento da autoconfrontação a fim de possibilitar ao 

estagiário uma reflexão sobre a sua prática em sala de aula:  

 

1. Qual a importância da disciplina de Estágio na sua prática docente? 

2. Fale sobre a autonomia que você tem neste curso de francês. 

3. Como você avalia uma possível influência do seu estudo anterior em curso de 

idiomas na sua prática docente? 

4. Como você avalia o material didático utilizado no curso (livros, cd, DVD etc.)?  

 

Cada encontro para a realização da autoconfrontação durou em torno de uma hora.  

Selecionamos pontos importantes em que a fala do professor estagiário remetia a outras vozes 

(social ou institucional etc.). Entendemos que a análise de como o professor estagiário teve a 

sua primeira experiência docente em LF nos ajudou a compreender de que forma o gênero 

profissional professor é entendido por eles. Fizemos perguntas como: como se deu o primeiro 

contato com a língua francesa? Como foi a sua primeira experiência como professor de 

francês?  

Veremos na análise dos dados que todos os quatro estagiários envolvidos na 

pesquisa iniciaram sua carreira profissional antes mesmo de concluir o curso superior em 

LF39.  

 

 
5.4 Identificação dos dados 

 
 

Com os dados obtidos para a identificação dos pontos mais relevantes e 

posteriormente separados para análise, resolvemos não divulgar os nomes das estagiárias que 

fizeram parte desta pesquisa. Desta forma, as professoras em formação, alunas do curso de 

                                                 
39 Boa parte dos cursos de idiomas particulares têm professores sem formação superior, porém, muitos exigem 
que o professor tenha cumprido metade dos créditos necessários para a formação. 
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Letras Português/Francês da UECE são identificadas nesta pesquisa como estagiária “X” e 

estagiária “Y” (doravante “X” e “Y”). 

  

Com o propósito de identificar os pontos mais importantes que nortearam a análise 

dos dados, decidimos focar especialmente as características gerais do contexto de produção 

dos textos: a infraestrutura textual, por meio do levantamento do conteúdo temático e dos 

tipos de discurso que caracterizam o primeiro nível de análise. Além disso, foram verificados 

os mecanismos enunciativos, mais especificamente no que se refere ao gerenciamento das 

vozes, que constituem o terceiro e último nível de análise, com o intuito de verificar como 

essas vozes representam as instâncias enunciativas que se responsabilizam pelas escolhas 

feitas na vida profissional desses professores em formação. 

 

Considerando que a linguagem configura o agir, Bronckart (2004) sugere a 

seguinte classificação dos textos encontrados nas/sobre as situações de trabalho: 

 

Quadro 03 – Quadro explicativo das vozes presentes nos mundos discursivos. 

 
TEXTOS DO 
ENTORNO 
PRECEDENTE AO 
AGIR 

 
TEXTOS DAS 
CONDUTAS 
VERBAIS E NÃO 
VERBAIS DOS 
ACTANTES 

 
TEXTOS 
AUTOAVALIATIVOS/INTERPRETATIVOS 
PRODUZIDOS PELOS ACTANTES 

 
TEXTOS DE 
INTERPRETAÇÃO 
DOS 
PESQUISADORES 

Textos produzidos 
antes da situação de 
trabalho: conjunto 
de textos, chamados 
de prescritivos ou 
prefigurativos, que 
dão instruções e 
constituem uma 
representação do 
que deve ser o 
trabalho, que é 
anterior à sua 
realização efetiva, 
que fornecem uma 
espécie de modelo 
para o agir. 

 

Textos 
produzidos na 
situação de 
trabalho pelo 
próprio 
trabalhador, 
normalmente em 
interação com 
outros actantes. 
 

Textos do trabalho avaliado ou 
interpretado, produzidos pelo próprio 
trabalhador antes da realização da 
tarefa ou depois da 
tarefa realizada. 
 

Textos 
produzidos por 
observadores 
externos a partir 
de uma leitura 
interpretativa 
dos registros 
audiovisuais. 
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Após a definição dos textos encontrados nas/sobre as situações de trabalho, 

traçamos aqui um paralelo com a nossa pesquisa, como segue no quadro abaixo. 

 

Quadro 04 – Conceitos do Interacionismo Sociodiscursivo utilizados por esta pesquisa. 

TEXTOS DO ENTORNO 
PRECEDENTE AO AGIR 

TEXTOS DAS CONDUTAS 
VERBAIS E NÃO VERBAIS 
DOS ACTANTES 

TEXTOS 
AUTOAVALIATIVOS/ 
INTERPRETATIVOS 
PRODUZIDOS PELOS 
ACTANTES 

TEXTOS DE 
INTERPRETAÇÃO 
DOS 
PESQUISADORES 

Os manuais adotados 
pelos cursos de 
idiomas; os planos de 
aula, o cronograma a 
ser seguido; as 
determinações 
didáticas do professor 
da disciplina de 
estágio etc. 

 

Interação verbal oral entre o 
estagiário e seus alunos. 
Registros feitos pela 
gravação audiovisual para 
uma posterior análise. 
 

Comentários produzidos 
pelo estagiário ao ver a 
sua prática registrada 
em vídeo, fazendo com 
que a sua consciência 
discursiva emirja. 
 

Análise feita a 
partir da auto 
confrontação 
realizada. 

 

No próximo tópico deste trabalho, faremos a identificação de alguns trechos das 

aulas ministradas por cada estagiária. Para a seleção desses fragmentos, utilizamos como 

critério a presença de diálogos por meio dos quais pudéssemos tecer comentários com as 

estagiárias. Fragmentos em que a estagiária falava sobre a forma de avaliação, critérios para a 

correção de algumas questões da prova e, mesmo, depoimentos pessoais aos alunos do curso 

foram selecionados para identificação e levados para a autoconfrontação. Assim, a diversidade 

de temas trazidos nos fragmentos nos possibilitou fazer uma análise de vários conceitos 

abordados em nosso referencial teórico como a disciplina, vigilância e a contra-reação 

(resistência). Desta forma, resolvemos separar em dois tópicos, a saber, Identificação dos 

dados e Análise dos dados. O primeiro, com o propósito de identificar a interação ocorrida em 

sala de aula, bem como o contexto físico que podemos ver nas gravações. O segundo tópico 

gira em torno da autoconfrontação, ou seja, a análise das gravações obtidas no momento em 

que a estagiária assistia às aulas ministradas por ela mesma e fazia comentários a respeito da 

sua prática docente em sala de aula. 
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 Em anexo, temos novamente os fragmentos presentes na identificação dos dados, 

porém, traduzidos para a LP. As passagens em que as estagiárias falam em LP foram mantidas 

com o propósito de não quebrar a sequência interpretativa durante a leitura dos dados. 

 

 Com a identificação dos dados feita, analisaremos a fala das estagiárias frente a 

esses dados. Nessa fala, focalizamos as possíveis relações de poder presentes no seu 

depoimento, seja justificando uma atitude tomada em sala de aula, seja, até mesmo, citando o 

professor universitário como alguém que “quis desta forma”. 

 

Para a análise das aulas e das entrevistas utilizaremos o seguinte glossário para as 

normas de transcrição: 

( ) Incompreensão de palavras ou segmentos. 

(hipótese) - Hipótese do que se ouviu 

/ Truncamento 

MAIÚSCULA Entonação enfática 

::: Prolongamento de vogal ou consoante. 

- - Silabação 

? Interrogação 

... Qualquer pausa. 

((minúscula)) Comentários descritivos 

-- -- Comentários que quebram a seqüência temática da exposição; 

[ Superposição, simultaneidade de vozes. 

( ...) Indicação de que a fala foi tomada ou interrompida em determinado 

ponto. 

“ ” Citações literais de textos, durante a gravação. 

 

 

5.4.1 Identificação dos dados da estagiária X 

 

As aulas ministras pela aluna estagiária X (doravante X) ocorreram nos dias 18/06 

e 25/06 aos sábados no horário das 8h às 11h no NL. O semestre em curso era o quarto e a 
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turma tinha doze alunos matriculados. Porém, a média de alunos presentes no dias de coleta 

foi de sete. 

 

No primeiro dia de gravação, antes de a aula começar, momento em que X espera a 

chegada de outros alunos, há um rápido diálogo entre X e alguns alunos. O tema da conversa 

era um festival de filmes em francês que estava ocorrendo na cidade (Fortaleza) naquela 

época. 

 

Percebemos que, apesar de X se comunicar em língua francesa, os alunos utilizam 

a sua língua materna (LP). 

 

Fragmento 1 (00:00:41 – 00:01:54)40 

Aluna – gente... quem ainda não foi ao Festival Varilux? 

X - quelle est la date? 

Aluna - ontem… 

X - hier. 

Aluna - ontem.... foi o primeiro dia... dia 17 a 23 de julho... eu recomendo para todos “Uma 

Doce Mentira”certo? ah vocês vão amar... “Uma Doce Mentira” porque tem vários(...) 

X - vouz avez vu ? hier soir? 

Aluna - sim. 

X - quelle est l’histoire ? 

Aluna - é::: se eu for contar a história fica sem graça. 

X - un résumé... un petit résumé. 

Aluna - résumé?...puxa vida... eu acho que vale a pena ver o filme sem... saber de nada. 

X - sans savoir rien. 

Aluna - ãh rãm...  é muito legal. 

 

 

No fragmento exposto, verificamos a tentativa por parte da professora de estimular 

a produção oral em LF da aluna que começou o diálogo. Podemos ver que mesmo a professora 

se comunicando em LF a aluna continua se expressando em LP. A tentativa de passar a 

                                                 
40 Cada aula registrada foi convertida em um vídeo, ou seja, para cada aula há um arquivo único. Os períodos 
indicados em cada fragmento se referem ao exato momento em que o diálogo transcrito é iniciado. Após o hífen, 
há o momento em que o diálogo transcrito é encerrado. 
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conversação da LP para a LF é visível por parte da professora ao dar os equivalentes em LF de 

expressões dadas pela aluna.  

 

  Ontem - hier  

  Sem saber de nada - sans savoir rien. 

 

A professora continua incentivando a produção em LF e continua o diálogo sobre o 

tema exposto. 

 

Fragmento 2 (00:02:19 -  00:02:46) 

X - vous avez essayé de comprendre le filme sans voir le sous-titre? ((gesto indicando a aparição 

de legendas em um filme)) 

Aluna - subtítulo... 

X - você viu sem a legenda ou só pelo ouvido? 

Aluna - não eu vi só pela legenda. 

 

No fragmento 2, vemos que no momento em que a professora percebe que uma 

palavra está causando dificuldade de compreensão de todo um diálogo por parte da aluna há a 

mudança para a LP. Quando indagada se havia visto o filme sem a legenda, a aluna não 

compreende a palavra sous-tittre e tenta por semelhança entendê-la como subtítulo. Porém, o 

termo mais conhecido no Brasil para designar a tradução escrita presente em filmes 

estrangeiros é legenda.  

 

A professora dá início à aula fazendo a correção de um exercício proposto no 

sábado anterior (11/06). Escreve a conjugação de verbos em francês na lousa e faz algumas 

correções de pronúncia. Sempre se comunicando em LF, fator que será objeto de análise na 

autoconfrontação. 

 

Em um momento, X realiza a correção de um exercício proposto pelo material 

didático utilizado no curso. É uma atividade oral, com a utilização de um aparelho de som. 

Nos trechos em que os alunos apresentam uma dificuldade maior, X repete as gravações e, ao 

final, escreve as respostas na lousa. 
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Percebemos, também, que a professora está em constante policiamento sobre a sua 

expressão em LF. Quando percebe que cometeu algum equívoco no que se refere à norma 

francesa, automaticamente faz a correção, como podemos ver no fragmento abaixo. 

 

Fragmento 3 (00:18:16 – 00:18:22) 

X - a partir de le son…a partir du son…on va répondre ces questions là. 

 

A estagiária procura a todo momento se dirigir até a carteira dos alunos para 

verificar como estão escrevendo. Há momentos em que eles a chamam pra tirarem alguma 

dúvida referente à escrita de algumas palavras que aparecem nas atividades aplicadas em sala. 

 

Durante a correção de um exercício proposto no livro, X discorda da resposta dada 

pelo livro do professor e chama para si o peso de tal atitude. Em seguida, os alunos debatem 

sobre o assunto. O exercício em questão pedia a escolha da vogal pronunciada durante a 

gravação em áudio41. 

 

Fragmento 4 (00:23:28 – 00:24:03) 

Aluno – é:::.42 

X – j’ai anoté “y”...aussi. ((olha para o aluno que respondeu anteriormente, sorrindo)) moi (aponta 

pra si mesma) moi j’ai écouté...dans le corrigé du livre…la réponse est avec “i” mais... moi 

j’écoute avec “y”... 

Aluno – ela não fala...ela não fala pe, pe(([œ])) ou pé... 

X – tu paie combien par mois?...on va écouter de nouveau. 

 

Este fragmento será estudado em nossa análise de dados, tomando em 

consideração a relação de poder exercida pelo professor como uma entidade que pode ir de 

encontro a alguma determinação dada no material didático. 

 

Há um momento em que há a proposta de leitura de uma explicação gramatical. X 

faz algumas correções na pronúncia dos alunos como no fragmento a seguir: 

                                                 
41 O método Alors?, utilizado no NL, vem acompanhado de um cd com os exercícios de compreensão auditiva. 
42 O exercício pedia que os alunos identificassem a vogal escrita no verbo payer na frase “tu paie combien par 
mois?”  
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Fragmento 5 (00:27:39 – 00:27:56) 

Aluna – vous connaissez déjà les sons et les liaisons qui notent les consonnes dê((d)) tê ((t)) és 

((s)),  éks ((x)) 

X - Iks. 

Aluna - Iks... devant une voy[a]le. 

X - voy[e]lle. 

Aluna - voyelle. 

 

Todas as atividades realizadas neste dia fazem parte dos exercícios propostos no 

livro didático, sendo assim, a aula foi toda guiada pelo material. É um fator importante a ser 

considerado na análise dos dados. Julgamos oportuno tecer comentários sobre a forma de 

como o livro está sendo utilizado no curso. Perguntas como: qual a sua opinião sobre o livro? 

As atividades propostas por ele são adequadas na sua visão? Há liberdade para que você possa 

utilizar outros materiais que não o livro didático? Foram aplicadas durante a autoconfrontação. 

 

Momento importante que tratamos na autoconfrontação foi uma atividade oral 

proposta pelo livro didático. A atividade trazia uma música cantada em francês com o sotaque 

dos subúrbios, diferente daquele que os alunos estavam acostumados a ouvir43. Os alunos 

encontraram muita dificuldade em preencher os espaços vazios da letra da música conforme 

iam escutando. Assim, X deu algumas respostas e comentou a dificuldade encontrada em 

compreender a música. 

 

Fragmento 6 (01:27:28 – 01:28:12) 

X  - ne regardez pas à la fin du livre la lettre de la musique maintenant… FErmez le livre… 

seulement la page 149… après on va voir la lettre. 

X -  vous avez compris quelque chose? 

Alunos - … 

X -  rien? 

Alunos - … 

X – mais…à la question 21…quel est son rythme? 

Alunos – rap. 

X – ((faz sinal de positivo)) 

 

                                                 
43 O sotaque parisiense (mais especificamente o da Île de France) é o que predomina nos livros didáticos. 
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Com a dificuldade dos alunos, a professora permite que eles vejam a letra da 

música que acabaram de ouvir. 

Fragmento 7 (01:29:20 – 01:29:36) 

X - a partir de la lecture de la lettre…on peut comprendre quelque chose?((os alunos ficam em 

silêncio)). 

X - on va écouter encore une fois. 

 

Até mesmo a professora diz ter tido muita dificuldade em compreender a música, 

como podemos ver no seguinte fragmento. Utilizamos esta atividade como ponto de partida 

para os comentários sobre as atividades propostas pelo livro durante a autoconfrontação. 

Fragmento 8 (01:31:30 – 01:31:34) 

X -  j’ai eu beaucoup de difficultés pour comprendre cette musique. 

 

Durante toda a gravação, em nenhum momento, com exceção das leituras 

propostas pela professora, os alunos dialogaram utilizando a LF. Como pudemos ver no 

fragmento 1, a aluna começa sugerindo que os colegas assistam a um filme francês. Por mais 

que X procurasse se expressar em LF, a aluna não fez a mudança de idioma.   

 

No segundo dia de gravação (dia 25/06), a aula começou 20 minutos em atraso44. 

A professora dá início à aula com uma atividade de revisão. Distribui o material que será 

utilizado como revisão para a avaliação que seria aplicada no próximo sábado letivo (01/07). 

Ao contrário do que ocorreu no primeiro dia de gravação, a professora se dirige inicialmente 

aos alunos utilizando apenas a LP, provavelmente com o propósito de que os alunos 

compreendessem bem a justificativa de o porquê de ela ter de sair mais cedo neste dia. 

Fragmento 9 (00:17:26 – 00:18:10) 

X – bom... é:::... hoje a gente vai ter um dia de aula um pouquinho diferente porque eu vou 

precisar sair um pouco mais cedo... a gente vai só fazer uma leitura do último ponto de 

gramática... que ficou faltando... e depois eu vou deixar essa atividade com vocês... a gente não 

vai poder fazer aqui... hoje... eu estou com uma novidade... eu confirmei a minha gravidez. 

Alunos – ((aplausos))45 

                                                 
44 A professora teve problemas em imprimir o material que seria utilizado neste dia, o que fez com que houvesse 
o referido atraso. 
45 Após esta explicação, X também justifica o mal-estar sentido em aulas passadas e, também, a maratona de 
exames que teve de fazer até chegar à constatação da gravidez. Este acontecimento não será relatado durante a 
autoconfrontação, citamos aqui apenas com o propósito de justificar a duração rápida da aula neste dia. 
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Com o início da resolução dos exercícios, a professora passa a se comunicar em 

LF. 

Fragmento 10 (00:15:35 – 00:15:42) 

X - Alons-y à la page 194...on va seulement lire. 

 

Durante a leitura, a professora explica os tipos de formação da interrogação 

presentes na língua francesa: pela entonação e pela inversão da posição do sujeito com o 

verbo.  

 

Assim como ocorreu no primeiro dia de aula, os alunos continuaram a se dirigir à 

professora utilizando apenas a LP, mesmo estando ela se expressando em LF, como podemos 

ver no fragmento a seguir, momento em que a professora pergunta aos alunos se eles 

compreenderam o tema gramatical em estudo. 

 

Fragmento 11 (00:27:09 – 00:28:17) 

X - ça va? 

Aluna 1 - eu sinceramente não consegui entender o objetivo desse... dessa... dessa expressão... é 

uma outra maneira de falar? 

X – Oui... une troisième manière. 

Aluna 2- mas essa... eu  ainda não entendi essa questão do montante... da entonação. 

X - ele quer dizer o tom que monte... que sobe. 

 

Assim, a professora busca uma forma para que os alunos possam compreender a 

mudança de entonação na formulação de perguntas. X utiliza a LF com as expressões que 

julgou mais importantes para o entendimento ditas em LP. 

 

Após a explicação, X sugere aos alunos que façam o resto das atividades em casa e 

ressalta que no dia seguinte (domingo) irá enviar por e-mail as respostas dos exercícios 

propostos. Há a explicação de como serão as avaliações finais, à semelhança das do primeiro 

momento do curso. A aula termina com o pedido de desculpas da estagiária por ter de sair 

mais cedo para fazer exames e diz estar disponível durante toda a semana por e-mail para tirar 

eventuais dúvidas. 
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Durante a autoconfrontação com X, procuramos gerar discussões em torno de 

temas como a utilização do material didático, o incentivo para que os alunos se comunicassem 

em LF, o cronograma a ser seguido bem como a relação com a coordenadora do curso e com a 

professora da disciplina de estágio. 

 

 

5.4.2 Identificação dos dados da estagiária Y 

 

A segunda estagiária de Letras da UECE teve os registros áudio-visuais de suas 

aulas coletados nos dias 11/06/11 (sábado) e 17/06/11 (sexta-feira) no NL localizado no 

Centro de Humanidades da UECE. A aula de sábado compreendia 4 horas/aula (8h às 11h) e a 

aula de sexta-feira possuía a mesma carga horária da de sábado (14h às 17h). 

 

A turma de sábado estava no primeiro semestre do curso, possuía 19 alunos 

matriculados dos quais 12 estiveram presentes no dia da gravação. Com a prévia anuência dos 

alunos, deu-se início à gravação áudio-visual por meio de uma câmera filmadora, localizada 

em um ponto estratégico com vista para os alunos e para a professora. Evitou-se movimentar a 

câmera para que não chamasse a atenção dos alunos e pudesse, assim, gerar um ambiente o 

mais normal possível para que estes alunos agissem naturalmente. 

 

A gravação foi iniciada às 8h, porém, devido ao número de alunos neste momento 

ser baixo, a professora resolve esperar mais alguns minutos para dar início à aula. Quando 

houve oito alunos em sala de aula, a professora decide começar46. 

 

Fragmento 1 (05:02 – 05:11) 

Y - on peut continuer... le... le contenu de la classe passée ça va ? 

  

                                                 
46 Verificamos em nossa identificação de dados que em todas as aulas gravadas, as professoras estagiárias se 
utilizavam do mesmo recurso para indicar o início da aula: o momento em que há a mudança do diálogo da LP 
para a LF. Nenhuma das 11 aulas gravadas teve início no horário fixado pelo curso. Os professores esperavam 
que houvesse no mínimo a metade da turma matriculada presente em sala de aula. Enquanto os alunos não 
chegavam, havia um diálogo sobre assuntos variados, diálogo esse que era interrompido para que se desse o 
início da aula, marcado com a mudança da língua falada. 
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Durante as gravações das aulas ministradas por Y, identificamos a alternância do 

idioma utilizado na interação com os alunos. Algumas vezes, essa alternância se deu no 

mesmo período, como podemos ver no fragmento a seguir: 

 

Fragmento 2 (05:24 – 05:30) 

Y – pra vocês ficarem mais felizes avec le examen. 

 

Neste momento, Y mostra aos alunos a página do livro que indica a matéria que 

será aplicada na segunda etapa das avaliações. 

 

Fragmento 3 (06:26 – 06:48) 

Y – Ce contenu-là... on a déjà vu… ça va?... ó::: le verbe faire a gente viu na aula passada… le 

conjuguaison du verbe être a gente já viu de:::sde o começo... que eu já adiantei  essa novidade pra 

vocês. 

 

Na explicação de um ponto gramatical presente no livro, a professora faz uma 

crítica ao fato de o livro abordar de forma resumida o tema “adjetivos possessivos”. 

 

Fragmento 4 (13:08 - 13:41) 

Y- le livre Alors... le livre Alors… ele tem une indication pour travailler seulement le mon ton 

son… certo ? vou até falar en portugais… mas como eu conheço o livro e sei que nas próximas 

unidades ele não vai trabalhar mais com esses adjetivos possessivos então eu vou mostrar os 

adjetivos completos porque não tem lógica apresentar só os primeiros deles. 

 

Encontramos neste fragmento uma divergência de metodologias a serem utilizadas 

para explicação de um ponto gramatical. A figura do professor se sobrepõe à do material 

didático, uma vez que é a sua forma de explicar os adjetivos possessivos que se sobressai. Ao 

contrário do que o livro determina, o estudo deste tópico gramatical deve ser mais extenso, 

segundo Y. 

 

No que se refere à utilização da língua francesa por parte dos alunos, em momentos 

de leituras de explicações gramaticais presentes no método ou em respostas a perguntas feitas 

pela professora, podemos perceber que eles buscam utilizar o idioma estrangeiro, porém, 
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vemos esse tipo de comportamento reduzido a respostas dadas com apenas uma palavra. Um 

dos motivos pode ser o fato de os alunos estarem ainda no primeiro semestre do curso.47 

 

Fragmento 5 (00:16:52 – 00:18:43) 

Y – alors… pantalon c’est masculin… féminin… 

Aluno 1 – masculin. 

Aluno 2 – masculin. 

Y – masculin… Il est au singulier ou pluriel? 

Vários alunos – pluriel. 

Y – alors… pour indiquer quelque chose… que je possède… il... cette chose... le nom c’est 

masculin singulier… on va utiliser? 

Vários alunos – mon. 

Y – l’autre… mais si cette chose… par exemple une chemise…vous savez qu’est-ce que c’est… 

non… une chemise? ((os alunos ficam em silêncio, a professora mostra a sua camisa indicando o 

significado de chemise)). 

Aluno 2- camisa. 

Y -  alors… une chemise... on ne peut pas utiliser mon… on va utiliser quoi? 

Aluno 1 – ma. 

Aluno 2 – ma. 

Y – ma… alors… si j’ai une chemise… c’est ? 

Aluna 1 – mon chemise... ma…. 

Y – ma::: chemise… ça va?... pourquoi ma chemise? 

Aluna 1 – é porque... aqui na folha... tá tudo igual... feminino masculino 

Y – non non. 

Aluna 1 – ah tá...ok ! 

 

Vemos no fragmento acima, que as respostas dadas pelos alunos se resumiam a 

uma palavra, geralmente já citada pelo professor. A aluna 1 teve dificuldade em compreender 

a utilização do adjetivo possessivo mon, pois mesmo sendo masculino, vem utilizado antes de 

palavras femininas que comecem por vogal (mon amie). Talvez isto tenha feito a aluna 1 

pensar que o possessivo mon pudesse ser utilizado na frente da palavra feminina chemise. Ao 

perceber o equívoco, a aluna faz sinal de que entendeu. 

 

                                                 
47 Vimos que na turma da professora X, esse raciocínio não segue a mesma lógica, uma vez que em nenhum 
momento os alunos dialogaram em língua francesa. 
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Verificamos o grande número de ocorrência da expressão ça va. Por se tratar do 

primeiro semestre, a professora pode ter demonstrado uma grande preocupação em confirmar 

o aprendizado dos alunos sobre os assuntos abordados em sala de aula. Identificamos 182 

ocorrências desta expressão durante duas horas e meia de aula48. Dessas 182, 30 foram no 

sentido de afirmação enquanto que nas 152 restantes foram interrogativas. 

 

A explicação sobre os adjetivos possessivos foi seguida de anotações na lousa, 

anotações essas que correspondiam às respostas do exercício proposto. Antes de ser dada a 

resposta, a professora fazia perguntas aos alunos. Uma das dificuldades dos alunos foi a 

mudança de gênero que existe na tradução de algumas palavras do português para o francês e 

vice-versa, daí o fato de alguns alunos terem cometido equívocos na utilização adequada dos 

adjetivos possessivos. 

 

Ainda faltando a resolução de duas questões, a professora pergunta aos alunos se 

eles preferem que o exercício seja resolvido antes do intervalo ou depois. 

 

Fragmento 6 (00:53:53 – 00:54:23) 

Y - il y a deux questions à propos de ce là ça va?... tinha a terceira…. mas... vocês preferem… 

um tempinho pra... ou a gente… a gente faz... estão entendendo?... a gente faz só corrigir... 

cinq minutes très vite. 

 

Percebemos neste momento, um conflito de poderes que envolve o horário a ser 

seguido49 com a vontade da estagiária de, após o intervalo, começar um ponto gramatical 

novo e dar por encerrado o adjetivo possessivo. A professora parece demonstrar interesse em 

saber a opinião dos alunos sobre a resolução da atividade naquele momento, porém, de certa 

forma, impõe que eles façam naquele momento se justificando que não haverá uma explicação 

sobre as respostas. 

 

Durante a resolução das questões, uma aluna faz uma pergunta à professora sobre 

as provas feitas no sábado anterior. 

 
                                                 
48 Não foram computadas as ocorrências desta expressão por parte dos alunos. 
49 O horário estabelecido convencionalmente para o intervalo das aulas aos sábado é entre 9h15 e 9h30.  O 
momento em que a professora sugere a resolução das duas questões restantes foi às 9h25.  
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Fragmento 7 (00:58:22 - 1:01:09) 

Aluna 1 – já corrigiu as provas? 

Y – ((a professora faz um sinal com a cabeça indicando que ainda não havia corrigido as provas)) 

mas eu não lembro de nenhuma nota assim... essa semana eu mando... pelo menos a nota pra vocês 

ficarem mais tranquilos. 

Aluna – e as notas da prova oral? 

Y - e da prova oral... eu queria combinar na próxima aula... né?... se vocês puderem ficar quinze 

minutos mais ou menos depois... que eu vou falar com cada um... à propos de l’éxamen oral e 

mostrar que... né?... que... os pontos de cada um na parte oral... na prova... e alguns lógico que eu 

não vou  dizer quem... eu pe... eu vou pedir pra fazer de novo na próxima aula... porque não deu 

pra... não deu pra aproveitar... não sei se pelo nervosismo... então por isso que eu nem vou falar... 

que... quando eu for chamar cada um pra falar a prova oral pra falar os erros... que:::... dizer o que 

aconteceu né? na... na oral e vou dizer... e caso dependendo de... da situação da nota da primeira... 

na hora mesmo eu faço aquelas mesmas... aquelas mesmas coisas... 

Aluna - mas é tudo mundo? 

Y – não... não... é só quem(...) 

Aluno - porque aí era bom a senhora dizer logo que vai ter que fazer de novo 

Y- é... pode ser... 

Aluna - ... porque aí a gente se prepara logo. 

Y – mas não são... no máximo são umas três pessoas. 

Aluna – ah... então tá bom... só três tá bom. ((risos)) 

Y - ça va? Ah... e como... também... eu falei a aula passada mas algumas pessoas não estavam... 

como também, a gente não fez, nessa primeira etapa, a gente não fez diretamente só uma écouté... 

os pontinhos da écouté foi durante a prova oral.  

Aluna – hum. 

Y - né? então a pessoa já sabe se ela não compreendeu as perguntas que foram feitas...então ela 

não... não teve esses pontinhos da oral... da écouté... ça va? 

Aluna – ça va. 

Y- alors... vous avez fini? 

 

Após o intervalo, a professora Y trabalha com os alunos a letra de uma música. O 

objetivo era identificar algumas palavras que estavam omissas no material disponibilizado por 

ela e, também, localizar e identificar o gênero de algumas palavras, relacionando-as com o 

adjetivo possessivo. A professora explica os motivos de trabalhar esta música.  
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Fragmento 8 (01:13:49 – 01:14:53) 

Y – como sempre... antes de colocar a música... eu sempre explico o porquê da música 

novamente... pourquoi... on peut dire que cette musique... il y a beaucoup… de quoi? ((aponta para 

a lousa, onde está escrita a explicação sobre adjetivos possessivos))... adjectifs possessifs... ça 

va?... il n’y a pas de problème... n’a pas de problème de présenter cette musique à vous...em outro 

contexto poderia ser que...não desse certo à cause de quelque chose qu’il y a dans la chanson, 

mas... 

 

Consideramos um ponto importante a ser tratado na autoconfrontação: a 

justificativa dada pelo professor para o porquê de se trabalhar esta música. Vemos que o poder 

exercido pelo professor, em alguns momentos é justificado. Na situação vista no fragmento 8, 

o professor traz uma música aos alunos, porém, justifica esta utilização como útil para o 

entendimento do assunto. 

  

Ao término da aula, a professora fala sobre como será a última avaliação oral dos 

alunos. Primeiramente, houve a escolha feita por eles mesmos de temas livres relacionados à 

língua francesa. Haveria, assim, uma apresentação sobre esses temas. Porém, alguns alunos 

escolheram temas iguais, necessitando, assim, de uma interferência da professora. 

 

Fragmento 9 (02:03:47 – 02:04:26) 

Y – maintenant… on peut faire la division… ça va? des... des sujets… pour le deuxième 

éxamen… porque eu lembro que cada um me mandou um email diferente… né? sobre o que ia 

apresentar... sendo que alguns estavam batendo... é... batendo... estavam iguais... tem que ser 

diferente... então... a gente... como tá todo mundo ou quase todo mundo aqui... só falta o 

Fábio50... 

Aluna – Angélica . 

Y – A Lena e o Antônio... 

Alunos – e a Kalyne. 

Y – e a Lena... valha meu Deus... e a Carolina... mas aí a gente... é melhor de... delimitar logo 

porque tá perto... certo? 

 

 

                                                 
50 Os nomes utilizados nessa pesquisa não correspondem aos reais nomes dos sujeitos desta pesquisa. Com o 
propósito de manter em sigilo a identificação pessoal dos alunos do curso, utilizamos nomes meramente fictícios. 
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Trabalharemos este fragmento em nossa autoconfrontação com a professora, 

discutindo a opção por liberar os alunos de escolherem o tema de suas avaliações orais. 

 

A segunda aula analisada ocorreu no dia 17 de junho de 2011, sexta-feira. A turma 

era composta de estudantes de Letras Francês da UECE que haviam recém-ingressado na 

universidade. Com o nosso conhecimento empírico, sabemos que é grande o percentual de 

alunos que ingressam neste curso sem os conhecimentos básicos de língua francesa. Desta 

forma, o NL disponibilizou uma turma de francês para dar o suporte básico da língua francesa 

a estes alunos. A estagiária Y acompanha esta turma com horário das 15h às 18h. O material 

utilizado no curso é compreendido por textos extraídos de vários métodos como Alors? e 

Reflets. 

 

Há quatro alunos registrados nesta turma especial, porém, no dia da pesquisa, 

apenas um aluno compareceu. Resolvemos fazer a identificação destes dados e 

consequentemente levá-los à autoconfrontação. 

 

A aula é ministrada na maior parte do tempo em LF, sendo que em momentos de 

grande dificuldade de compreensão por parte do aluno, Y se comunica em LP. Durante a aula, 

a estagiária explorou a expressão e compreensão orais do aluno bem como a atividade de 

leitura. No fragmento a seguir, a professora pede que o aluno leia frases interrogativas. O 

objetivo é mostrar os diversos tipos de formação de uma frase interrogativa em LF. 

 

Fragmento 10 (00:03:15 – 00:04:00) 

Y – vous pouvez lire? 

Aluno - …pou--vez lire.. 

Y – Você pode ler? 

Aluno – unrum...vous parlez anglais ((com pronúncia diferente da adequada, sem a entonação 

interrogativa)) 

Y – vous parlez anglais? 

Aluno – anglais. 

Y- l’intonation...on déjà vu… ça va? l’intonation… 

Aluno – vous parlez anglais? 

Y – anglais? 

Aluno – anglais? 
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Y – oui. 

Aluno – vous habitez en France? 

Y- vous habitez en France?51 

Aluno – en France?...est-ce que Marie travaille? 

Y- est-ce que. 

Aluno – est-ce que. 

  

Na aplicação de nosso questionário ao aluno deste curso52, verificamos que se trata 

de um recém ingresso no curso de Letras Francês. Assim como outros alunos que começam 

esta licenciatura, ele possui dificuldades de leitura, expressão e compreensão orais. O curso 

em questão poderia ser comparado a uma atividade de monitoria, uma vez que uma aluna da 

graduação auxilia estudantes do mesmo curso. Durante a gravação, verificamos momentos em 

que o aluno faz referências a disciplinas do curso. 

 

Há um momento em que o aluno faz um comentário sobre um professor da 

graduação que trouxe aos alunos expressões idiomáticas em LF. 

 

Fragmento 11 (00:12:00 – 00:12:30) 

Aluno – sabe o que é que ele faz... muito... Y... na sala?... traz expressões... 

Y – idiomatiques. 

Aluno – idiomáticas. 

Y – ça va… il aime beaucoup. 

Aluno – não adianta terminar… sem saber expressões idiomáticas... não tem nada a ver o 

significado com o que realmente ela quer passar. 

Y – oui ça va... on ne peut pas faire la traduction de… chaque mot. 

 

Percebemos em nossas gravações que a interação entre Y e o aluno foi mais 

descontraída do que a interação ocorrida na aula do dia 17/06. Um dos motivos pode ser o fato 

de que se trata de um curso direcionado a alunos da graduação que possuem dificuldades no 

idioma. Desta forma, professor e alunos são colegas do mesmo curso. Outro fator que pode ter 

contribuído para a interação em sala de aula, foi a motivação do aluno, buscando sempre 

                                                 
51 Neste momento, a professora trabalha com o aluno o fenômeno da liaison, união do som da última consoante 
de uma palavra com a primeira vogal da palavra seguinte. Na atividade em questão, a consoante “s” de vous seria 
pronunciada juntamente com a vogal “a” de habitez, [vuzabite]. 
52 Aplicamos o mesmo questionário já citado no capítulo 3 a este aluno. 



 90

participar, utilizando, quando possível a LF. Os erros cometidos não fizeram com que o aluno 

se intimidasse a participar. 

 

Há um momento em que a estagiária pede ao aluno que vá ao quadro negro e 

escreva algumas frases sugeridas por uma atividade. Podemos ver, neste momento, uma maior 

interação entre a estagiária e o aluno, pois ambos dialogam próximo ao quadro e 

desempenham um papel semelhante: o de professor. 

 

Fragmento 12 (00:37:18 – 00:38:00) 

Y – vous pouvez faire… vous pouvez… ((aponta para o quadro negro)). 

Aluno – pra mim fazer? 

Y – oui. 

Aluno- est-ce que... me ajuda. 

Y – dans la première partie... dans la première partie tu vas faire… ((aponta para o quadro)) 

l’interrogation... dans la deuxième partie… tu va faire… la négation. 

Aluno – ((se dirige ao quadro)) deixa eu ver... 

Y – ((vai para o fundo da sala)) 

Aluno – ((escreve na lousa)) minha letra é feia viu Y? 

 

Do início do fragmento 3 até o minuto “53” o aluno participa escrevendo algumas 

palavras e até mesmo frases que Y lhe havia pedido na lousa. Durante todo este período, a 

aula decorre de forma descontraída entre professor e aluno. Durante a autoconfrontação com 

Y, selecionamos este trecho com o objetivo de colher informações sobre o que a estagiária 

pensa a respeito desta aproximação professor/aluno. 

 

 

5.4.3 Identificação dos dados da estagiária Z 

 

A primeira aluna estagiária da UFC a ter as suas aulas registradas lecionou o 

segundo semestre da turma de francês da CCF. Foram três dias de gravações (26/05, 31/05 e 

07/06), sendo que cada dia de aula equivalia a duas horas/aula, ou seja, ao todo, coletamos 

seis horas/aula ministradas por Z. As aulas tinham início às 9h e terminavam por volta de 

10h40. 
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No primeiro dia de aula registrada, Z dialoga com alguns alunos sobre temas não 

relacionados com o curso. Provavelmente com o objetivo de esperar que mais alunos cheguem 

à sala e, assim, mais da metade da turma esteja em sala no início das atividades. Ao final da 

aula, contamos 11 alunos (de um total de 20 matriculados) presentes em sala sendo que alguns 

chegaram 40 minutos em atraso. A pontualidade foi um tema tratado por nós durante a 

autoconfrontação.  

 

Percebemos, mais uma vez, que há expressões que são usadas para marcar o início 

da aula, ou seja, o término do diálogo sobre assuntos estranhos ao curso e início da aula 

propriamente dita, como vemos no seguinte fragmento. 

 

Fragmento 1 (00:00:23 – 00:00:36)  

Z – bon on y va... É::: avant de commencer... je veux vous avertir une… PEtite chose… à la 

fin… je vais faire… la même chose. 

 

Neste momento, Z fala aos alunos que no dia 22 de junho não haveria aula, pois ela 

iria participar de um teste de seleção para um curso particular de FLE. 

 

A primeira atividade a ser realizada é a correção dos exercícios propostos na aula 

anterior. A estagiária pede que cada aluno leia uma frase e em seguida responda a cada item 

da questão. Conforme os alunos respondiam às questões, a estagiária ia escrevendo as 

respostas na lousa. Os alunos fazem frequentemente perguntas a respeito do vocabulário, 

alguns utilizam a LF para se comunicarem com Z. 

 

Fragmento 2 (00:07:00 – 00:07:57) 

Aluno – nous avons gagné le match. 

Aluna – qu’est-ce que c’est le match? 

Z – le match… tu sais… Ceará? l’équipe de football du Ceará? ils ont gagné le macth? 

Aluno – non. 

Z – voilá... ils ont perdu le match... ils ont perdu le match? c’est vrai? eles perderam mesmo? oui? 

de quanto foi? 

Aluna – um a zero. 

Z – c’etait hier? foi ontem? 
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Aluna – a segunda partida da semi-final. 

Z – alors... c’est seulement  une une fois… voilà… là c’est le championat… championat brésilien 

mais un match ((faz gesto com um dedo indicando uma unidade))… dans un championnat on a 

plusieurs matches. 

 

Vemos que no decorrer do fragmento acima Z se comunica em LF, porém, em 

alguns pontos se utiliza da LP. Z procura explicar o significado da palavra macth utilizando o 

conhecimento de mundo dos alunos. Há uma tendência nos cursos de idiomas em evitar a 

tradução direta das palavras do idioma que está sendo utilizado. Percebemos que os 

professores de línguas estrangeiras procuram explicar em LE as palavras que geram 

questionamento por parte dos alunos. 

 

Em outro fragmento, Z busca explicar o significado de uma palavra em francês. 

Assim como vemos no fragmento 2, Z também se utiliza da LF. Em alguns momentos, Z se 

comunica em LP, porém, a palavra alvo da explicação não é traduzida diretamente para a LP. 

 

Fragmento 3 ( 00:24:31 – 00:26:21) 

Z – qu’est-ce que c’est? 

Aluna – laide. 

Z – laide? où ? laide c’est la personne qui n’est pas belle mais je peux voir la… ça peut être 

d’autre chose aussi… quelle est la phrase? 

Aluna – je suis tout de suite sorti pour attendre à l’aide. 

Z – A::: aide là… tu veux savoir… laide c’est ça… laide c’est par exemple… c’est le contraire 

de belle… une femme qui est belle une femme qui n’est pas belle elle est laide... alors… laide 

c’est la même prononciation mais là c’est Aide… aide c’est par exemple… a::: je sais pas… 

comment est-ce que je vous dis?... tu vas… tu vas sortir de la maison de la culture… tu vas 

traverser cette rue… e::: a ::: je sais pas tu vas être… non… je vais pas dire ça… une voiture 

vient et…((bate uma mão em outra, simulando o choque com um carro)). 

Aluna – bufo! 

Z – et tu vas dire ã ::: je suis blessée je veux de l’aide aide tu comprends? 

Aluna – non. 

Z – non? ((sorrindo)) 

Aluna – é socorro?socorro? 

Z – não… ((sorrindo)) là c’est au secours secours... A::: par exemple… non…  Attends 

attends attends traduire pas encore… tu n’arrive pas a… c’est très compliqué le passé 

composé très compliqué très compliqué… tu ne peux pas faire les exercices… alors tu vas dire 
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a::: je vais appeler E… je vais demander de l’aide... e… aide-moi a faire les exercices...vous 

comprenez? 

Alunos – oui. 

Aluna – j’ai compris 

Z – a ::: J’AI compris TRÈS bien tu utilises le passé composé. 

 

Durante a aula, Z traz aos alunos um material referente ao ponto gramatical 

estudado no dia53. A utilização de material extra bem como a avaliação que a estagiária faz 

sobre o material utilizado no curso foi tratado durante a autoconfrontação. Z deixa o material 

com um aluno e este ficou encarregado de tirar a quantidade de cópias solicitada pela turma. 

 

A segunda aula a ser registrada aconteceu no dia 30 de maio. Nos primeiros 

minutos da aula, Z entrega as provas feitas pelos alunos na aula anterior. A prova em questão 

se refere à primeira chamada da primeira etapa. 

 

Fragmento 4 (00:05:55 – 00:06:40) 

Z – escutem...eu to com a prova de quem fez a primeira chamada 

Alunos – ((fazem um som de preocupação)) 

Z - escutem... eu vou entregar e vai vocês não vão fazer escândalo tá bom? 

Aluna – como assim? 

Z – não porque é::: é sempre assim a gente entrega as provas e fica meia hora tchu::: ((neste 

momento, Z entrega aos alunos as avaliações)) 

 

Em um momento da correção, uma aluna pergunta a Z se alguém poderia fazer as 

provas da segunda etapa antes da data prevista pela instituição54. No fragmento abaixo, vemos 

que Z permite esta possibilidade, porém, com algumas ressalvas como vemos no seguinte 

fragmento. 

                                                 
53 Passé composé, um dos temas gramaticais em que os alunos mais têm dificuldades nos primeiros semestres do 
curso, principalmente na formação do particípio dos verbos utilizados na construção deste tempo verbal: presente 
do indicativo do verbo être ou avoir + particípio passado do verbo principal. 
54 As avaliações de todas as casas de cultura seguem um calendário prefixado pela instituição. Neste caso, as 
avaliações da CF deveriam ser aplicadas no período de 15 a 22 de junho. 
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Fragmento 5 (00:13:41 – 00:13:53) 

Aluna – sim você falou que quem quisesse fazer antes... 

Z – quem quiser fazer antes... pode fazer só tem que me ajudar antes porque eu tenho que 

fazer a prova o quanto antes né?... vocês sabem como é o processo de fazer tem que passar 

pela Paula55 ela tem que aprovar... 

 

Um ponto que julgamos importante neste dia em que as provas foram entregues foi 

um comentário de Z referente à correção da prova. Nesta ocasião, percebemos claramente a 

influência desempenhada pela professora da disciplina de estágio na correção e pontuação das 

questões aplicadas na prova nos dois fragmentos seguintes. 

 

Fragmento 6 ( 00:15:06 – 00:15:08) 

Z – vocês gostaram das notas? praticamente todo mundo ganhou meio ponto por causa da 

Paula. 

 

Após este fragmento, a estagiária faz a correção da avaliação. A cada pergunta 

contida na avaliação, seguem-se comentários sobre as respostas dadas pelos alunos. Ao chegar 

na correção da questão referente à anulação feita por sugestão da professora da disciplina de 

estágio, temos o seguinte fragmento: 

 

Fragmento 7 (00:50:48 – 00:51:23) 

Z- todo mundo tinha tirado 0,25 nessa prova... nessa nessa questão... aí a Paula disse nã:::o Z...mas 

considere eles fizeram a frase toda errada eles só usaram um elemento errado aí eu disse não Paula 

mas era o que a gente tinha estudado aí a gente... atÉ que ela me convenceu a REfazer a correção e 

dar mais... e considerar meio certa cada frase e vocês acabaram... a maioria acabou ganhando mais 

meio ponto nessa questão... por causa da Paula56. 

 

Julgamos importante levar este fragmento para a autoconfrontação, uma vez que a 

figura da professora da disciplina de Estágio se mostra presente na prática docente da 
                                                 
55 Nome fictício para preservar o sigilo do nome da professora da disciplina de Estágio Supervisionado em 
Língua Francesa. 
56 Entendemos que a avaliação deve ser um instrumento eficiente de verificação do desempenho do aprendiz. 
Assim, ao elaborarmos uma avaliação, esta deve ser regida por princípios de validade, confiabilidade e 
objetividade. O princípio de validade foca no conteúdo trabalhado em sala de aula. O de confiabilidade se refere 
à elaboração do enunciado das questões para garantir que não sejam ambíguas. O princípio da objetividade 
propõe uma avaliação criteriosa, transparente e previamente estabelecida, para que as correções não sejam feitas 
sem fundamentos (MOROSOV, 2008). 
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estagiária. Ressaltamos, mais uma vez, que das quatro estagiárias que participaram desta 

pesquisa, apenas Z deixou evidente para os alunos que ela seguia determinações não apenas da 

instituição (Casa de Cultura), mas, também da sua professora orientadora. Ponto curioso é que 

apesar de expressar essa influência da professora da disciplina de estágio na correção e 

elaboração das provas, no momento da autoconfrontação, Z disse ter tido muita liberdade na 

elaboração das avaliações bem como na preparação das aulas.  

 

Há um momento em que Z comenta as práticas didáticas utilizadas por um curso 

de idiomas. Nesta ocasião, ela faz julgamentos de valor a respeito da metodologia adotada por 

este outro curso e ressalta a importância de se prestar atenção para que equívocos não ocorram 

no aprendizado da matéria que estava sendo ensinada naquele momento: passé composé. 

 

Fragmento 8 (00:25:42- 00:27:16) 

Z – on a des cours je ne sais pas si vous avez déjà entendu parlé… je passe un gros… pas gros 

problème avec une élève dans je travaille… qui a étudié à un cours… que je ne vais pas dire le 

nom parce que on est en train d’être enregistrés… alors… elle étudie à un cours où on apprend 

tous les choses par… vous savez… ce n’est pas… on ne fait pas de cours de grammaire… on dit 

comme ça a::: je suis allé nam nam nam… et les élèves répètent… vous comprenez ? alors… 

comme ça les élèves prennent les règles à travers les répétitions… on répète répète répète jusqu’à 

un temps qu’on a des règles… alors… qu’est-ce qu’on a fait ils ont étudié ça le passé composé…le 

le professeur faisait toujours ça… je suis allé… j’ai mangé… alors je suis venu… j’ai ::: couru je 

sais pas e aí o que é que acontece a aluna percebeu a aluna achou que eram os verbos de 

movimento todo verbo que tivesse movimento ela ia usar o être… aí tudo que tem movimento ela 

usa o être e é um erro grande por exemplo voyager... c’est plus long je sors d’ici je passe un 

moment c’est avec avoir je ne dit pas je suis voyager… j’ai voyagé… é por isso que tem que ter 

cuidado com essas… a::: essas pequenas generalizações… que a gente faz e aí depois que a gente 

aprende pra tirar da cabeça fica... complicado... ça va? c’est bon? 

  

Apesar de estar em processo de formação, a estagiária se posiciona como uma 

profissional já experiente ao comentar as práticas do outro curso de idiomas. Vemos aqui a 

voz da estagiária se impondo ao mostrar qual seria a melhor forma de se aprender a matéria 

em questão. 
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Ao final da aula, Z fala sobre o problema das faltas que alguns alunos estavam 

cometendo, bem como do problema de notas baixas que haviam ocorrido na primeira etapa. É 

o que podemos ver nos dois seguintes fragmentos. 

 

Fragmento 9 (01:35:17 – 01:36:00) 

Z – tem muita gente faltando... certo? e tem muita gente faltando MUito eu disse pra vocês que 

eu não me incomodo eu não vou reprovar ninguém por falta não vou mas eu não dou nota a 

ninguém... eu dei meio ponto pra vocês porque a Paula mandou e eu sou uma pessoa que... 

obedece... mas... eu não dou nota pra ninguém na prova se eu tiver errado se eu tiver feito uma 

questão que não tava bem feita eu corrijo dou tudo certo pra tudo bem mas... eu não dou nota pra 

ninguém então assim quem tem um amigo que tá faltando avise... diga logo... vá... tem gente que 

perdeu todas as aulas de passé composé. 

 

Fragmento 10 (01:36:37 – 01:37:01) 

Z – eu posso não ser rigorosa quanto a... quanto à presença e eu não sou mesmo porque eu sei 

que tem pessoas que trabalham eu sei que tem pessoas que cuidam de filho cuidam de mãe 

doente de pai doente etc. eu... passei cinco anos da minha vida na faculdade trabalhando e 

estudando entendo perfeitamente bem o fato de você não ir pra aula... agora daí faltar... não dar 

nenhuma satisfação pra mim e não saber o conteúdo porque teve gente que tirou nota muito 

baixa na prova oral gente e não tá nem aí. 

 

A terceira e última aula registrada da estagiária Z ocorreu no dia 07 de junho 

(terça-feira). Antes de a aula começar, Z dá a notícia aos alunos de que ela havia passado em 

um teste para lecionar em uma grande instituição de ensino de FLE. Os alunos aplaudem e Z 

comenta, também, da necessidade de terminar o quanto antes as disciplinas restantes na 

faculdade para que possa assumir o seu novo emprego. 

 

A primeira atividade da aula é a correção dos exercícios propostos na aula anterior 

sobre a matéria estudada: passé composé. Nesta ocasião, Z pede que cada aluno leia um item 

da questão e, posteriormente, dê a sua resposta. Durante as respostas dadas, Z faz com que os 

alunos repitam algumas palavras cujos sons não existem na fonética da LP. Palavras como 

voulu, je, tu, veux57 são repetidas por Z. 

                                                 
57 Voulu, particípio passado do verbo vouloir (querer). Je, primeira pessoa do singular do caso reto (eu). Tu, 
segunda pessoa do singular do caso reto (tu). Veux, verbo vouloir conjugado na primeira ou segunda pessoas do 
singular do presente do indicativo. Todas as três palavras contêm sons vocálicos não presentes na LP ([y] e [Ɵ]) 
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A segunda e última etapa das avaliações seria na semana seguinte. Desta forma, a 

aula girou em torno de exercícios de revisão bem como de aconselhamentos por parte da 

estagiária a respeito da prova oral, indicando como seria realizado o procedimento. 

 

Fragmento 11 (00:31:00 – 00:31:18) 

Z – écoutez... écoutez... écoutez… je pense que je vais faire une liste… de... e::: questions pour 

chaque point d’accord ? et alors pour l’éxamen oral je vais choisir un point pour chacun. 

Aluno – vai sortear ? 

Z -  oui… vous allez tirer au sort… c’est pour ça que vous devez lire tous les points. 

 

Às vésperas das avaliações finais, verificamos um aumento na quantidade de 

alunos presentes em sala. Em nossas duas primeiras gravações, não contamos mais que onze 

alunos em sala. Porém, neste último dia de registro, havia quatorze alunos. Um dos motivos 

para a presença de alunos que não compareceram anteriormente às aulas poderia ser a revisão 

das matérias lecionadas durante os dois últimos meses por Z. Julgamos importante tratar na 

autoconfrontação sobre a assiduidade de alguns alunos bem como algumas notas baixas 

adquiridas e os seus possíveis motivos.  

 

A aula é finalizada com mais uma recomendação da estagiária, comprovando, 

assim, a sua preocupação em relação a alguns alunos faltosos bem como ao tema que costuma 

gerar dificuldades de compreensão nos primeiros semestres do curso de FLE: passé composé. 

 

Fragmento 12 (01:25:14 – 01:25:30) 

Z – quem faltou às aulas de passé composé estudem... certo? essa segunda prova não vai ser 

tão fácil quanto a primeira... a gente vai ter uma infinidade de conteúdo a mais... e:: a::: eu não 

vou pegar leve. 

 

A estagiária recomenda que os alunos evitem fazer a segunda chamada, pois as 

férias estão se aproximando e há muitos relatórios que ela deve entregar na faculdade. Por este 

fato, ela estaria estressada ao elaborar as avaliações de segunda chamada. Identificamos um 

tom jocoso neste comentário, porém, vemos que há um discurso já conhecido no meio 

acadêmico e que é reproduzido na fala da estagiária, o de que a prova de segunda chamada é 

mais complicada de ser resolvida do que a de primeira chamada. 



 98

Fragmento 13 (01:25:43 – 01:26:01) 

Z – eu vou logo dizer... eu sou uma pessoa muito boa... eu sou uma pessoa maravilhosa... que não 

desconta as minhas frustrações nos alunos... o povo diz que professor quando faz segunda chamada 

desconta todas as frustrações mas vocês tem que pensar que... tá bem pertinho das provas... aliás tá 

bem pertinho das férias eu vou estar... ou melhor já estou entregando mil relatórios então vo/... 

quando eu fizer a segunda chamada eu vou ser uma pessoa muito cansada e estressada... então por 

PREvenção... é melhor vocês fazerem a primeira... só uma dica. 

 

 

5.4.4 Identificação dos dados da estagiária W 

 

A segunda estagiária da UFC a ter as aulas registras ministrou o primeiro semestre 

do curso de FLE da CCF. As aulas aconteciam as segundas e terças-feiras das 8h às 9h. Ao 

todo, foram três dias de gravações totalizando 6 horas/aula registradas em vídeo.  

 

A primeira aula registrada ocorreu no dia 30 de maio de 2011. Da mesma forma 

que ocorreu em aulas registradas das outras estagiárias, antes de iniciar a aula, W conversa 

com alunos à espera de que mais alunos chegassem. 

 

A primeira atividade proposta no dia foi o estudo de uma música trazida por W58. 

No primeiro momento os alunos deveriam escutá-la sem consultar a letra para que depois 

fizessem comentários sobre o que entenderam. 

 

Fragmento 1 (00:02:38 – 00:02:48) 

W – aujourd’hui on va connaitre la/une chanson... d’accord? 

 

Alguns alunos relatam algumas palavras que escutaram. Posteriormente, W repete 

a música e pede que todos prestem mais atenção nesta segunda vez. Alguns alunos pegam 

caneta e caderno e anotam as palavras que são identificadas. Após os comentários, W entrega 

aos alunos a letra da música com alguns espaços em branco para que eles os preencham 

quando escutarem novamente a música. Após a segunda repetição, W comenta o vocabulário 

da música e completa, juntamente com os alunos, os espaços que estavam em branco. 

                                                 
58 A música em questão se chama “L’Amitié” de Françoi Sardi. 
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Assim como verificamos nas aulas ministradas por X, Y e Z, W se utiliza da LF 

em quase toda aula. Os alunos, porém, continuam se comunicando em LP, provavelmente pelo 

fato de ainda cursarem o primeiro semestre. Outro fator interessante é a não tradução direta 

feita por W. Quando os alunos faziam alguma pergunta a respeito do significado de uma 

palavra, a estagiária explicava seja por meio de gestos, seja por meio de descrições feitas em 

LF. 

 

Fragmento 2 (00:24:18 – 00:25:00) 

Aluno – donner… qu’est-ce que c’est donner? 

W – donner?... je te donne… un cadeaux… d’accord ? 

Aluna – o que é cacher ? 

W – cacher par exemple... je vais me cacher ici ((se abaixa e fica atrás da mesa)… je vais 

cacher… un::: exemple... les voleurs vont se cacher de la police. 

Aluna – oui. 

W – d’accord?... d’accord cacher? 

  

No fragmento abaixo, vemos a opinião da estagiária sobre as traduções realizadas 

quando se está aprendendo um idioma estrangeiro em sala. Uma aluna pergunta se W pode 

continuar a traduzir a música, esta diz que não e justifica a recusa. 

 

Fragmento 3 (00:27:55 – 00:28:34) 

Aluna – pode continuar a traduzir? 

W – non. 

Aluna – Sabi:::da. ((rindo)) 

W – non... eu não sou uma... pira:::da que não traz tradução nenhum na classe porque a gente... 

estuda que não se deve... pirar nisso... quer dizer é preciso fazer algumas traduções porque senão o 

aluno fica... três anos com a mesma dúvida porque ninguém explicou... mas:::... mas também não 

posso ficar todo tempo fazendo isso... porque eu faço vocês pensarem mas eu faço traduções às 

vezes... posso dizer... também não fico só enlouquecendo no francês não porque... sei que  não existe.

 

Percebemos, em nossas gravações, que a estagiária W se utiliza bastante de gestos 

e se dirige de maneira bastante informal aos alunos. Há frequentemente brincadeiras entre a 

estagiária e os alunos e diálogos que indicam um tom amigável que há na sala de aula.  
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Fragmento 4 (00:25:15 – 00:25:46)59 

W – Oh mon Dieu mon Dieu Diego60 vem aqui Diego… eu devia ter... deixado tu perdido porque 

tá muito atrasado... ainda mais com a camisa do Ceará... alors bonjour... bon aprés-midi... alors... 

bonne nuit Diego.  

 

Um dos fatores que podem ter contribuído para o comportamento de W em sala é a 

sua carreira teatral61. Tratamos desse assunto no momento da autoconfrontação, pois achamos 

importante compreender como a estagiária avalia a influência da sua carreira de atriz na 

prática docente em sala de aula. 

 

Após a leitura da letra da música, seguida dos comentários sobre o seu vocabulário, 

W mostra aos alunos o clipe da mesma música, porém cantada por vários artistas. Com o 

término das atividades sobre a música, a estagiária passa a utilizar o método adotado pela 

CCF. Pede aos alunos que resolvam alguns exercícios para que seja feita a correção 

posteriormente. 

 

A segunda aula registrada ocorreu no dia 01 de junho de 2011. No início, W 

pergunta aos alunos o que foi visto na aula anterior. Há alguns alunos que estiveram ausentes 

na última aula, fato que ressalta a importância de se fazer uma retrospectiva do que fora visto 

anteriormente. 

 

Fragmento 5 (00:02:41 – 00:03:20) 

W – alors... qu’est-ce qu’on avait la classe dernière? 

Aluno – passé composé. 

W – passé composé quoi d’autre? ((os alunos ficam em silêncio)) la chanson… 

Aluna – ah la chanson. 

W – oui l’amitié... d’accord... vous vous rappelez? 

 

                                                 
59 A aula ministrada neste dia ocorreu na sala de vídeo da CCF, e não onde as aulas aconteciam normalmente. 
Por este motivo, alguns alunos passavam pela sala de vídeo e eram chamados assim que vistos por alguém da 
sala. Neste fragmento, temos o momento em que W avista um aluno e o avisa que a aula está acontecendo 
naquela sala. O aluno chega 26 minutos em atraso, fato que é tratado com brincadeira por parte da estagiária.  
60 Nome fictício para preservar a identidade do aluno em questão. 
61 A referida estagiária trabalha há alguns anos como atriz profissional. Dados obtidos na autoconfrontação. 
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A temática do dia gira em torno do passé composé. W mostra aos alunos alguns 

verbos irregulares bem como a formação do seu particípio passado. Durante a explicação, W 

avisa aos alunos que este tema não será cobrado. O aviso é dado em LP, provavelmente com o 

objetivo de fazer com que os alunos ficassem mais atentos ao que seria dito. 

 

Fragmento 6 (00:06:41 – 00:07:19) 

W - eu já eu falei aqui e vou falar de novo em português... não vou cobrar... isso na prova esses 

verbos irregulares do passé composé isso é do segundo semestre... se dá o primeiro semestre pra 

quê? para as pessoas poderem entender os textos que a gente vai ver na prova... nos exercícios 

inclusive tem uma iniciação ao passé composé naquela página quarenta e nove se não me engano 

parler d’une action fini d’accord? mas eu não vou cobrar que vocês saibam mas sim que vocês 

saibam a formação que vocês saibam identificar o que que é o passé composé e o que que não é no 

texto d’accord?... d’accord? 

Alunos – d’accord. 

 

Durante a explicação sobre o passé composé, W fala da importância de se estudar 

alguns aspectos da sua formação e traz uma importante declaração para a nossa pesquisa, a de 

que só estava explicando aquele tema no primeiro semestre, por imposição da professora da 

disciplina de estágio. 

 

Fragmento 7 (00:28:34 – 00:29:06) 

W – eu não ia dar pra vocês... o primeiro semestre não vê mas a minha orientadora ((risos)) disse 

que eu desse porque...E::: ela acha que é importa:::nte porque às vezes dá e às vezes não dá é pra 

ver mesmo no primeiro segundo semestre entendeu? Ela disse não é melhor que eles saibam 

alguma coisa pra::: nã:::o ela perguntou se eu achava importante porque isso era facultativo aí eu 

disse que achava... porque que vocês vão ver muitas frases com o passé composé... muitas aí fica 

EI não sei o que... é melhor dar logo dizer o que é que é. 

 

Assim como vimos na aula registrada da estagiária Z, a exposição aos alunos de 

alguma atitude da estagiária justificada na imposição manifestada pela professora da disciplina 

de estágio, W se mostra em seu papel de aluna ao relatar que apenas tratou do tema em 

questão porque a sua orientadora havia dito que ela o fizesse. Há aqui um duplo papel 

exercido por W, a de aluna da disciplina de estágio e a de professora do curso de FLE. 

Levamos esta passagem para o momento da autoconfrontação com o objetivo de retomar as 
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lembranças de W bem como compreender como se deu a sua relação com a professora da 

disciplina de estágio. 

 

As demais atividades do dia são retiradas do material didático adotado pelo curso. 

Os alunos resolveram exercícios de compreensão escrita e oral. Com a utilização de um 

aparelho de som, os alunos escutam alguns diálogos de exercícios propostos pelo método e, 

posteriormente, respondem a algumas perguntas feitas por W sobre as gravações. 

 

Uma passagem que julgamos interessante é um momento em que uma aluna 

pergunta a W o significado da palavra chez62. A dificuldade em explicar o significado deste 

termo gera alguns conflitos em sala.  

 

Fragmento 8 (01:14:46 – 01:18:15) 

W – chez... c’est plus que maison… maison c’est une chose… chez… c’est à di :::re… 

Aluno – um lugar… 

W – non… un lieu… n’est-ce pas?... tu peux dire chez le médecin… je vais chez le med/ 

che:::z le médecin le médecin… d’accord? médico. 

Aluno – eu entendi... eu não entendo é o chez a questão não é o médico. 

W – ah oui. ((os alunos riem)) 

Aluno – eu to querendo colocar na minha cabeça alguma coisa com esse chez. 

Aluna – não tem tradução. 

W – o chez... A... au pied de la lettre... au pied de la lettre n’existe pas… en portugais… qu’est-

ce qu’on peut penser? pour facili/ dans… chez c’est comme… je vais… par exemple… je vais… 

a::: à la… maison… non… effacer… je suis dans mon… ma maison… maintenant je suis chez 

moi… j’ai remplacé tout ça… dans ma dans ma… pour chez moi… d’accord ? 

Alguns alunos – non. 

W – je vais chez moi. 

Aluno – je vais nome da pessoa. 

W – oui... je vais chez moi je vais chez toi… il remplace tout… d’accord?il remplace tout… 

Aluna – só tem esses dois últimos? o chez só o... tem pra casa e tipo je vais aller chez le 

dentiste... 

W – non... quelque chose n’importe quoi qu’elle veut dire... 

Aluno – qual era aquela do médico? 

W – chez chez le médecin. 

                                                 
62 Chez: preposição. Em casa de; em; chez moi - em minha casa; aller chez le dentiste - ir ao dentista. 
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Aluno – faz a outra frase pra gente ver. 

W – excuse-moi... attention... faite attention... chez... on utilise... a::: il y a d’autre utilisation… 

mais toujours avec ce… ce sence là… toujours… de lieue… sempre que o chez é utilizado é 

utilizado com esse sentido aí… de lugar… de prOximidade… entenderam? existem outros 

contextos com o chez mas sempre nesse sentido entenderam... sempre nesse sentido... vocês 

estão entendendo o que eu to querendo dizer? sempre assim às vezes chez... não sei... chez... 

próximo... às vezes quando o ser humano é tipo um lugar... um texto... é meio filosófico... é eles 

falam chez mas pra vocês que são petits francofones on doit penser. 

 

  Há uma grande dificuldade em explicar o significado do termo chez aos alunos, 

provavelmente devido a falta de um termo equivalente na LP. As pausas e mudança de 

raciocínio durante a explicação do termo sugere um nervosismo diante de uma situação não 

prevista pela estagiária. Expressões faciais também indicam certa inquietação na tentativa de 

retomar o controle da explicação. 

 
Próximo do término da aula, W fala sobre o receio que alguns alunos estariam 

tendo de se comunicarem em língua francesa. Neste momento, a estagiária incentiva os alunos 

a se expressarem livremente, pois uma vez estando em um curso de idiomas, o erro passa a ser 

algo inevitável no processo de aprendizagem. 

 
 

Fragmento 9 (01:28:49 – 01:29:43) 

W – laissez à coté le peur... de moi… d’accord? je ne suis pas terrible je suis bonne ((uma 
aluna ri) d’accord ? je veux je veux je je… veux… vous aider d’accord ?vous aider ajudar 
d’accord ? alors… c’est normal il y a des élèves qui ont des problèmes au quatrième semestre 
au cinquième semestre jusque à la culture française au quatrieme semestre sixième 
semestre… on ne sait pas quoi… c’est normal… e::: nous sommes au premier semestre… 
d’accord ? c’est normal faire des fautes… d’accord ? alors… pour arriver au deuxième 
semestre très chic…en parlant français très jolie... il faut faire de faute ici avec moi… 
d’accord ? 

 
 
A terceira aula registrada aconteceu no dia 06 de junho de 2011. Inicialmente, W 

faz comentários sobre como serão as avaliações finais, fixando as datas e os possíveis temas 

que estarão nas avaliações. 

 

Antes de W começar as atividades do dia, conversa com alguns alunos sobre 

assuntos pessoais. Ao lembrar que o seu diálogo estava sendo registrado, faz comentários 

sobre a própria maneira de se comunicar com os alunos. Julgamos importante trazer este 
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trecho, pois mostra como W se vê ou imagina a forma como os alunos a veem enquanto 

professora de francês. 

 

Fragmento 10 (00:04:14 – 00:04:44) 

W – Pesquisador63, você tem que entender o que é um preâmbulo... de uma aula... isso não é uma 

aula Pesquisador pelo amor de Deus... 

P – não mas isso não faz parte não. 

W – ah::: tu não vai fazer nenhum tipo de avaliação... 

P – não eu não faço nenhum tipo de avaliação não das gravações. 

Aluno – só registro. 

W – daqui a 50 anos quando forem ver a... pesquisa do P... rapaz... professora doidinha. 

P – não não.  

 
 

Vemos no fragmento acima, uma espécie de auto-avaliação da estagiária. Ao 

comentar sobre a sua prática em sala de aula, W se considera fora dos padrões de uma 

professora de LE.  Durante a autoconfrontação, fizemos comentários sobre a forma como W 

conduziu as aulas no curso. 

  

A primeira atividade do dia se baseia em perguntar e responder as horas. Nesta 

ocasião, W se atém à pronúncia correta por parte dos alunos bem como à estrutura das frases a 

serem utilizadas. W faz a mesma pergunta a todos os alunos.64 Posteriormente, os alunos 

utilizam o material nas páginas referentes ao estudo das datas em francês. Há exercícios de 

compreensão auditiva propostas pelo método relacionados às horas. Os alunos repetem cada 

frase reproduzida pelo documento sonoro do material. A maior dificuldade dos alunos se 

mostra na pronúncia do som [œ] presente na palavra heure (hora). 

 

Praticamente toda aula é dedicada à resolução e correção de exercícios propostos 

pelo método. Após as respostas dadas por cada aluno, W as copia na lousa. Próximo do 

término da aula, W comenta com os alunos sobre algumas pronúncias realizadas 

equivocadamente por alguns deles. No fragmento a seguir, W aconselha que os alunos não 

                                                 
63 Julgamos apropriado não nos identificar nas transcrições. Utilizamos o termo “Pesquisador”(doravante P) para 
nos representar.  
64 Quelle heure est-il? (Que horas são ?), il est... (são...) 
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deixem que o conhecimento de outros idiomas estrangeiros65 interfiram na aprendizagem da 

língua francesa. 

 

Fragmento 11 (01:25:26 – 01:27:12) 

W – il faut comprendre que... c’est plus facile... je ne suis pas… je ne veux pas faire une 

comparaison avec l’anglais… je veux dire que c’est plus facile… é mais fácil do que o que vocês 

pensam só quero dizer tá bom?… não é… que é mais fácil que outra língua todas as línguas têm as 

suas complicações… em algum aspecto… mas… o francês às vezes... vocês falam alguma coisa na 

boca de vocês que é desnecessário... se não articula as palavras... Chine ou então... travaille... se 

você não puder falar travaille fale travaille... depois... vai vai a gente vai consertando 

devagarinho... o importante é ir falando o importante quando... eu já disse várias vezes aqui pra 

vocês uma criança... quando ela aprende a falar... ela só vai falar certo entre aspas... um dia... 

porque um dia ela errou... porque ela jamais vai falar a primeira coisa da vida dela certo... antes de 

falar mamãe ela fica fazendo uns grunidos... até chegar no mamãe até chegar no mamãe até cheg/ 

no mãe... enfim... então tem que errar... é que nem uma criança... agora se ficar calado é pior 

quando eu boto pra vocês falarem aqui não é porque eu sou carrasca... eu seria carrasca se eu 

botasse pra vocês falarem só na oral... que aí sim é covardia... é covardia porque você não teve 

tempo de treinar... eu não posso corrigir... entendeu? então aqui quando eu colocar vocês pra 

falarem...  ai eu não estudei ai eu não to preparada é justamente por isso que a gente tá falando... e 

aí a gente vai corrigindo e é na prática que a gente vai acertando então a gente repete a mesma 

coisa dez mil vezes e mesmo assim a gente erra. 

   

 

A aula termina com W indicando alguns exercícios para serem feitos em casa para 

que no dia da revisão, todos possam fazer a correção. Desta forma, a semana seguinte é 

dedicada à revisão e na semana posterior seriam realizadas as avaliações finais.  

 

5.5 Análise dos dados obtidos da autoconfrontação  
 

 
A autoconfrontação foi realizada por meio de uma entrevista semi-estruturada em 

áudio e vídeo com cada um dos sujeitos envolvidos na pesquisa, com o objetivo de 

(re)conhecer representações construídas. As entrevistas duraram em média de 20 a 35 

minutos, foram informais e individuais, sem um roteiro rígido. As perguntas feitas aos quatro 

                                                 
65 Principalmente das línguas inglesa e espanhola. 
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sujeitos foram semelhantes, mas as conversas se desenvolveram de formas diferentes. Dentre 

as perguntas feitas, temos as seguintes: 

 

1. Qual a importância da disciplina de Estágio na sua prática docente? 

2. Fale sobre a autonomia que você tem neste curso de francês. 

3. Como você avalia uma possível influência do seu estudo anterior em curso de 

idiomas na sua prática docente? 

4. Como você avalia o material didático utilizado no curso (livros, cd, dvd etc.)?  

 

A nossa análise dos dados se baseou em um dos aspectos dos mecanismos de 

enunciação já estudados em nosso referencial teórico (item 4.1.2.2), a saber, as vozes que 

surgem nos enunciados produzidos pelos sujeitos e a maneira como aparecem na constituição 

desse gênero profissional. 

 

Os agentes-produtores das narrativas de aprendizagem transitam entre o mundo do 

expor e o mundo do narrar, assumindo alternadamente a voz do narrador (relato interativo) e a 

voz do expositor (discurso interativo), possíveis de serem consideradas vozes que gerenciam 

as outras vozes colocadas no texto. 

 

Entre as vozes encontradas, as mais comuns foram a do estagiário (enquanto 

professor do curso de francês); a voz da instituição e a voz dos alunos do curso. 

 

Quadro 5 – Vozes encontradas durante a autoconfrontação.  

Voz do professor  

 

...tive uma certa dificuldade de trabalhar com o 

Alors...(Estagiária X, fragmento 3) 

Voz da 

instituição 

...assim realmente proibido de falar em português nas 

dependências da escola... (Estagiária Z, fragmento 1) 

Voz dos alunos ...eu consigo ser próxima mas eles... mas eles conseguem 

fazer essa diferenciação... (Estagiária X, fragmento 8) 

 

O estudo das vozes nos foi importante para a identificação da responsabilidade 

pelo que é enunciado. Vemos que, de acordo com a situação, podemos ter a presença de uma 
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ou mais vozes no instante da enunciação. Como vimos anteriormente, as chamadas vozes 

secundárias são divididas por Bronckart em vozes de personagens, vozes de instâncias sociais 

e a voz empírica do autor.  

 

Estas vozes podem se expressar de maneira direta ou indireta. As diretas são 

verificáveis em discursos dialogados, constituídos de tomadas de fala, situação em que o 

estagiário faz alguma pergunta aos alunos. Por exemplo: 

 

Qu’est-ce qu’on avait la classe dernière?  

                       (Identificação dos dados da estagiária W, fragmento 5). 

 

 As vozes indiretas estão presentes em qualquer tipo de discurso e vêm com 

expressões como “segundo o livro x..., minha professora disse que..., há gramáticas que falam 

assim...”. Exemplo: 

 

[...] a minha orientadora ((risos)) disse que eu desse[...]  

                       (Identificação dos dados da estagiária W, fragmento 7) 

   

Como nós nos propusemos a analisar as vozes do estagiário, foi necessário um 

estudo sobre a expressão das modalizações. Importante recurso utilizado para interpretar os 

comentários e as avaliações, as modalizações contribuem para o estabelecimento da coerência 

pragmática ou interativa do texto, nos orientando na interpretação do conteúdo temático 

presente na ação linguageira. 

 

Em Bronckart (1996), vemos o estudo de quatro tipos de modalizações, a saber: 

lógicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas. As modalizações lógicas giram em torno da 

condição de verdade sobre o conteúdo tematizado. As deônticas consistem em uma avaliação 

valorativa no que se refere ao social, se relacionando, assim, com questões como ética e bons 

costumes. As modalizações apreciativas são de caráter subjetivo, expressando assim uma 

opinião apreciativa sobre determinado conteúdo temático. E, finalmente, as pragmáticas 

explicitam alguns aspectos da responsabilidade da entidade constitutiva do conteúdo temático. 

Elas atribuem ao agente intenções, ou ainda capacidade de ação. Vemos em nossa análise dos 
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dados como essas modalizações se manifestam na ação linguageira do estagiário, tanto em 

sala de aula quanto no momento dos comentários sobre as suas aulas. 

Para o ISD, o agir designa genericamente qualquer comportamento ativo de um 

organismo, pois todas as espécies expressam formas de um agir socializado e um agir 

comunicativo. Os seres humanos parecem ser a única espécie animal capaz de se comunicar 

verbalmente, mobilizando signos em forma de textos que possibilitam a construção de mundos 

de conhecimentos autônomos em relação às circunstâncias momentâneas de cada ser e que se 

acumulam ao longo do tempo. Podemos dividir o agir dos seres humanos em agir não-verbal e 

de agir-verbal. Este último é chamado por Bronckart de agir linguageiro. 

 
Segundo Pimenta e Lima (2009 p.350), o estágio caracteriza-se pela reprodução, 

limitando-se o formando a observar as aulas do professor regente para repeti-las em situações 

para as quais nem sempre são adequadas. Na prática como imitação de modelos, a atividade 

do estagiário restringe-se a transpor atividade e projetos que deram certo em outras ocasiões. 

Entendemos que esta transposição também é comum na prática educativa de professores que 

utilizam o método tradicional, reproduzindo modelos considerados bons sem adequá-los ao 

seu contexto, resumindo o papel do professor à transmissão de conteúdos. 

 

A partir dos dados obtidos, verificamos que o professor em formação tem a 

oportunidade de, conforme a realidade que está vivenciando, analisar e discutir questões 

teóricas estudadas, que possam auxiliar na melhoria de sua prática docente. 

 

Há muitos conflitos que podem impedir o professor em formação de desenvolver 

determinada atividade. Como exemplo, temos a amputação da atividade possível, que 

segundo Clot (1999), é aquilo que o sujeito gostaria de ter realizado, mas não o fez por razões 

que na maioria das vezes não dependem somente dele, e que pode ter origem em qualquer um 

desses conflitos, quando não ultrapassados. 

 

Verificamos em nossas análises que os professores agem a partir de gêneros, 

quando respondem às exigências dos modos de agir a serem realizados, mas também agem 

com os gêneros, adaptando-os e retocando-os, produzindo uma estilização dos mesmos, de 

acordo com a sua necessidade. 
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Os gêneros de atividade/gêneros profissionais, assim como os gêneros de discurso 

são, portanto, inacabados, sendo que os estilos individuais transformam os gêneros no 

momento do agir, em função das circunstâncias. O estilo pode ser, então, definido como uma 

transformação do gênero no curso do agir (CLOT ; FAÏTA, 2000, p. 15). 

Nos dados obtidos por meio da autoconfrontação, tivemos depoimentos em que os 

estagiários se sentiram relativamente livres para aplicarem as metodologias que eles mesmos 

achavam as mais adequadas. Verificamos, em alguns momentos, a falta de vigilância por parte 

dos professores formadores ao não comparecerem às aulas ministradas por seus estagiários.  

Consideramos importante que haja diretrizes que devem ser seguidas durante a 

disciplina de estágio. O professor formador deve mostrar-se presente na atividade do seu 

estagiário, seja frequentando às aulas, seja determinando normas a serem seguidas. 

Tomemos agora a disciplina, a disciplina normaliza, e creio que isso é algo que não 
pode ser contestado. Mas é necessário precisar em que consiste, na sua 
especificidade a normalização disciplinar. Foucault (2008, p. 74) 

 
 

Segundo Bronckart (2004), o agir humano não é acessível apenas pela simples 

observação das condutas humanas observáveis. Ele só pode ser apreendido pelas 

interpretações, sobretudo verbais, produzidas pelos actantes66. Ou seja, o agir só existe nos 

processos interpretativos, daí porque analisar textos orais ou escritos que o comentam. Dessa 

forma, para compreender melhor a atividade educacional, os objetos de análise não são as 

condutas diretamente observáveis, mas os textos que se desenvolvem, tanto na própria 

situação de trabalho quanto os que se desenvolvem em outros momentos, sobre essa atividade 

profissional. 

 

Continuamos sem divulgar o nome das estagiárias durante a autoconfrontação. A 

letra “P” representa a nossa fala ao fazer indagações sobre a prática docente registrada das 

estagiárias.  

 

 

                                                 
66 Segundo Bronckart (2004), o termo actante é utilizado para qualquer pessoa implicada no agir. No plano 
interpretativo, o autor utiliza o termo ator quando as formas textuais colocam esse actante como sendo a fonte de 
um processo e quando a ele são atribuídas capacidades, motivos e intenções, e o termo agente, quando essas 
formas não lhe atribuem nenhuma dessas propriedades. 
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5.5.1 Autoconfrontação com a estagiária X67  
 
 
A autoconfrontação com a estagiária X foi realizada em uma sala de aula do 

Centro de Humanidades da UECE no dia 24 de junho de 2011 às 18h. O vídeo das aulas 

ministradas pela estagiária foi mostrado em um notebook enquanto que a câmera filmadora 

estava localizada em um ângulo que pudesse registrar o vídeo passado e captar os comentários 

da estagiária. Conforme já dissemos, a entrevista foi orientada por meio de algumas questões 

previamente definidas. De acordo com os comentários da estagiária, outras indagações foram 

feitas, proporcionando dados importantes para esta pesquisa. Esta autoconfrontação teve uma 

duração total de 31 minutos e 8 segundos. 

 

Primeiramente, procuramos identificar os diversos tipos de vozes presentes na fala 

da estagiária para, posteriormente, fazer uma relação com a relação de poder presente nestas 

representações. Transcrevemos fragmentos da entrevista e os analisamos à luz dos nossos 

referenciais teóricos já definidos. 

 

Fragmento 1 (00:00:16 – 00:02:40) 

P – na sua opinião qual a importância da disciplina de estágio na sua prática docente? 

X - na minha prática... 

P – isso. 

X – ou de uma maneira geral? 

P – na sua. 

X – bom... é::: se eu for levar em consideração a didática que eu fiz aqui ela teve... pouquíssima 

ou eu poderia até falar não teve nenhuma influência na minha conduta em sala de aula... 

primeiro... o semestre começou sem professor... o professor chegou faltando um mês e meio pra 

terminar o semestre... e passou o semestre inteiro falando praticamente do mesmo assunto 

porque realmente não tinha tempo... foram poucas aulas e as aulas finais eram dia sim e não... 

não teve mu:::ita influência não... a questão da postura da sala de aula foi mesmo observando os 

                                                 
67 Importante relatar aqui, algumas das dificuldades encontradas para a realização das autoconfrontações. Das 
quatro estagiárias, duas tiveram as gravações realizadas nas suas próprias residências. Ambas haviam concluído o 
curso de Letras e não frequentavam mais os espaços físicos das universidades nas quais haviam feito o estágio. 
Por questões de comodidade para as estagiárias, resolvemos nos dirigir às suas residências e, em um ambiente 
silencioso e sem interferências, fizemos as entrevistas. Com uma estagiária, chegamos a marcar três vezes o 
encontro para a autoconfrontação por motivos pessoais. Assim, tivemos de fazer estas constantes remarcações, o 
que fez com que houvesse um período de até um mês entre a última gravação da prática em sala de aula da 
estagiária e a entrevista. 
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professores... da... da graduação e algumas observações que eu tinha feito ali no Adauto 

Bezerra... senti um pouco da ideia de como você se comportaria numa sala de aula. 

P – então você já... já tinha alguma experiência antes? 

X – com o francês não... 

P – francês não. 

X – não... eu já tinha experiência... com o português... com crianças... foram quatro meses que... 

que eu lecionei em uma escola e eu também cheguei a dar aula pra uma casa de formação 

religiosa... também com português. 

P – queria que você falasse um pouquinho sobre a... como é que você acha que foi a sua 

autonomia em relação ao curso... ao curso que você ministrou no Núcleo... como é que se a sua 

autonomia... você ficou livre pra fazer... pra aplicar as provas em relação à aplicação de provas a  

postura em sala de aula você se sentiu autônoma ou em alguma maneira você sentiu meio que 

impedida de fazer algo que você gostaria de aplicar em sala de aula? 

X – não... a::: coordenadora da gente sempre deu a liberdade pra gente usar... lógico que sempre 

que a gente tem alguma ideia que fugisse um pouco do método que saísse do método a gente 

sempre mostrava pra saber da possibilidade de ser aplicado ou não... dentro da carga horária 

também. 

 

 

Vimos que a estagiária disse ter tido liberdade durante o curso de FLE. Um fato 

interessante que vimos em praticamente todas as autoconfrontações é a não consideração da 

figura do professor da disciplina de Estágio durante as aulas, ou seja, não vimos estar presente 

da forma como imaginávamos a vigilância empreendida pelo professor da disciplina de 

Estágio como um dos seus principais instrumentos de controle. De acordo com as 

autoconfrontações realizadas, o principal instrumento de controle ao qual estavam submetidos 

era o material adotado pelo curso. 

 

[...] lógico que sempre que a gente tem alguma ideia que fugisse um pouco do método que 

saísse do método a gente sempre mostrava pra saber da possibilidade de ser aplicado ou 

não...dentro da carga horária também. 

 

Podemos identificar a presença de um modalizador epistêmico assinalando o 

comprometimento/engajamento da estagiária com relação ao seu enunciado. 

 

[...] lógico que sempre que a gente tem alguma ideia [...]  
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Com a utilização do modalizador lógico verificamos que a estagiária concorda com 

a supervisão feita por sua professora orientadora. Porém, esta vigilância se dá sob algumas 

condições. Entre elas a de ter uma ideia que fugisse um pouco do material didático. 

 

  A vigilância exercida em X pode ser considerada de modo fragmentado e 

descontínuo, se revelando especialmente em momentos em que a estagiária buscou trazer 

material extra. O mecanismo disciplinar estudado por Foucault (já citado por nós em nosso 

referencial teórico) se faz presente no fragmento acima, pois temos a possível avaliação do 

professor universitário em permitido ou proibido.  

 

[...] a gente sempre mostrava pra saber da possibilidade de ser aplicado ou não [...]. 

 

Colocamos um fragmento da gravação da aula ministrada por X. Nesta ocasião, X 

se comunica em LF enquanto que os alunos se utilizam da LP68. Indagamos X sobre o que ela 

pensava sobre essa prática de incentivar que os alunos busquem dialogar em LF mesmo em 

momentos de descontração, antes de a aula começar.   

 

Fragmento 2 (00:03:18 – 00:04:29) 

P – então a gente tá vendo aqui o começo da sua... antes mesmo de começar você faz aquela... 

conversa... inicial... você sempre buscando falar em francês né? e a gente percebe que alguns 

alunos falam... português... né? 

X – quase todos. 

P – é... qual a importância que você vê nessa prática de... falar sempre em francês procurar 

sempre... 

X- P assim os mesmos estão no quarto semestre... a minha experiência de quarto semestre era 

uma experiência que o professor falava em francês e a gente tinha que responder em francês... 

porque eu fui aluna do núcleo e desde o segundo semestre a professora já procurava falar em 

francês lógico a gente precisava falar em português... mas uma dificuldade muito grande que 

senti senti nessa turma e outros professores também já repassaram pra mim é de que os alunos 

não estão... vin:::do com facilidade falar em francês mesmo em quinto semestre... quinto e 

sexto semestre... eu procuro sempre falar mas mu:::itas vezes eu tenho que fazer a tradução... 

pra que eles compreendam. 

 

                                                 
68 Ver fragmento 1 da estagiária X no item “Identificação dos dados da estagiária X”. 
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Vimos presente no fragmento acima a voz social quando a estagiária cita 

depoimentos de outros professores para reforçar a sua voz. A opinião da estagiária de que os 

alunos não estão com um nível que se adéque ao semestre em curso é compartilhada com 

outros professores. 

 

[...] mas uma dificuldade muito grande que senti senti nessa turma e outros professores 

também já repassaram pra mim é de que os alunos não estão... vin:::do com facilidade 

falar em Francês[...] 

 

Ponto importante tratado por nós na entrevista foi a utilização do material didático 

durante o curso. Como já dito por X, sempre que havia a proposta de trazer alguma atividade 

que não condissesse com a matéria abordada no método, deveria haver uma espécie de 

autorização por parte da professora orientadora. Segundo X, não havia a possibilidade de se 

trabalhar apenas com o material didático, sendo assim, foi necessária a utilização de material 

extra. 

  

Fragmento 3 (00:05:27 – 00:06:21) 

P – em relação ao material que... você utilizou... nesse curso... utilizou apenas o método ou trouxe 

algo a mais? 

X – não... é impossível usar só o método... eu já acho o método um pouco... é... eu tenho uma 

certa dificuldade tive uma certa dificuldade de trabalhar com o Alors? porque ele não tem o 

áudio... facilida/ com os textos/ tem um pequeno texto que é a parte de conversação eu acho... que 

tem o áudio... ma:::s poderia ter imagem eu sei que tem um chamado Reflets  que tinha de vídeo... 

mas eu sempre procurava trazer alguma coisa a mais.. da da Grammaire Progressive... eu mesma 

pesquisava na Grammaire Expliquée... trazia pro quadro... como algo pra complementar a parte 

gramatical ainda bem que é bem resumida. 

 

À luz das modalizações abordadas por Bronckart, temos no fragmento acima a 

chamada modalização apreciativa, quando a estagiária faz um julgamento subjetivo do 

método. 

 

[...] não... é impossível usar só o método... eu já acho o método um pouco...é...[...] 
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Vemos que não há a continuidade sobre a opinião relativa ao material didático, 

porém, analisando o contexto em que a modalização está inserida, vemos que X não vê o 

método como um material suficiente para o aprendizado dos seus alunos. A postura de 

professora que tem capacidade de fazer uma avaliação sobre o método também é reforçada 

pela modalização de caráter deôntico. 

 

[...] é impossível usar só o método[...] 

 

Diferentemente do que pensávamos, o principal meio de controle ao qual a 

estagiária disse ter sido submetida foi o método adotado. Assim, vimos que X esteve mais 

preocupada em seguir o método do que na possível vigilância empregada por sua professora 

orientadora. Vemos que a estagiária não demonstrou estar preocupada com a avaliação que 

estaria sendo submetida pela professora de Estágio. Em poucos momentos há a referência a 

esta disciplina. A atenção maior se voltava sempre para o cumprimento do que constava no 

material didático. 

 

Fragento 4 ( 00:06:57 – 00:07:24) 

P – já tinha alguma espécie de padrão de como você ia começar a aula... como desenvolve e como 

termina? 

X – não não. 

P – ou cada dia é diferente? 

X – é diferente a cada dia lógico que o método já obriga a gente a ter uma certa... uma certa rotina 

né? a gente vai seguindo o método... mas eu também aproveitava os momentos em que eles... por 

exemplo quisessem fazer um questionamento aí eu aproveitava um texto pra poder reforçar numa 

parte ou em outra. 

 

Vemos que mesmo se submetendo a seguir o material didático, há uma espécie de 

contra-conduta empreendida por X. Vimos que há uma relação de poder entre o método e a 

estagiária, e, como vimos em Foucault, onde há poder, há resistência. 

 

[...] a gente vai seguindo o método... mas eu também aproveitava os momentos em 

que eles... por exemplo quisessem  fazer um questionamento aí eu aproveitava um 

texto pra poder reforçar numa parte ou em outra.[...] 
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A resistência que vemos na voz da estagiária é justificada (legitimada) pelos 

próprios alunos: 

   

            [...] eles... por exemplo quisessem  fazer um questionamento[...] 

  

A possibilidade de resistência nesse caso ficou condicionada à vontade de os 

alunos fazerem questionamentos sobre algum assunto. Neste caso, a estagiária estaria 

“autorizada” a utilizar material extra. Vemos, novamente, a presença de um modalizado 

epistêmico, indicando que há uma ideia de compartilhamento da opinião da estagiária com o 

senso comum. 

 

[...] lógico que o método já obriga a gente a ter uma certa... uma certa rotina né? 

 

Supõe-se que o método utilizado nos cursos de idiomas já seja um documento 

prescritivo em que um dos objetivos seja o de fazer com que o professor siga os passos pré-

estabelecidos.  

 

Com o propósito de avaliar o grau de independência de X em sua prática docente, 

perguntamos como ela se sentia em relação a este assunto, em que medida as suas atitudes em 

sala de aula eram tomadas sem serem resultados de imposições externas como da coordenação 

do NL ou da sua professora da disciplina de estágio. 

 

Fragmento 5 (00:09:50 – 00:10:17) 

P – você se acha totalmente independente? 

X – totalmente independente... totalmente independente mas sem aquela sensação de estar solta ela 

me deixou independente mas ao mesmo tempo disponível pra qualquer problema que eu tivesse... 

ter acesso a ela pra ter tirar alguma dúvida ... pra ela me dar uma opinião a respeito de alguma 

coisa que eu pudesse fazer ela tava disponível. 

 

Fragmento 6 (00:10:41 – 00:11:32) 

P – tem algo que você gostaria de fazer mas não fez porque achou... que não seria... aceitável 

pela coordenação? 

X – não... a questão de não ser aceito pela coordenação é mesmo mais ao tempo ao cronograma 

pra gente concluir a... todas as unidades do método... então isso realmente como eu tinha falado 
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antes limitou a vontade que tinha de usar mais mídia... assistir mídia com os meninos fazer um 

filme até mesmo um filme que o livro que a gente tava lendo que é Madame Bovary eu tive 

vontade de usar e não deu... porque não tinha e... às vezes a limitação também é física as salas 

são ocupadas você tem que reservar e às vezes você perde tempo. 

 

Em relação à disciplina de estágio, perguntamos a X como estava ocorrendo a 

avaliação da sua prática docente. Com este questionamento pudemos estabelecer o grau de 

envolvimento da prática docente da estagiária com as diretrizes da disciplina de estágio. Uma 

vez que diz não saber como está sendo o processo avaliativo, podemos concluir que os 

instrumentos de controle citados por Foucault não estão presentes.  

 

Fragmento 7 (00:13:01 – 00:13:20) 

P – como ela está avaliando? 

X – na verdade eu não sei ((risos)) a professora é a Laura69... ela teve ausente alguns dias acho 

que ela teve alguns problemas... eu me encontrei com ela e me pediu que enviasse o cronograma 

todas as atividades que eu tenho usado eu cheguei a sentar com ela e conversei né? 

 

Entendemos que a estagiária estava mais envolvida em cumprir o cronograma 

estabelecido pela instituição e, também, aplicar os conteúdos abordados pelo método do que 

em saber como seria a avaliação da disciplina de estágio. Vemos, mais uma vez a ausência de 

vigilância estudada por Foucault. Neste caso, o instrumento de controle (vigilância) está sendo 

exercido de modo fragmentado. Para Foucault, em uma relação de poder, a vigilância precisa 

ser vista pelos indivíduos que a ela estão expostos como algo contínuo. 

 

[...] ela teve ausente alguns dias acho que ela teve alguns problemas[...] 

 

Alguns dos problemas relatados por X durante a prática docente se referem à 

logística do espaço físico. Segundo ela, o aparelho utilizado para a reprodução dos exercícios 

audiovisuais não era adequado para o ensino de língua estrangeira; o ar-condicionado emitia 

ruídos muito altos que prejudicavam a compreensão das atividades. Para X, a compreensão 

dos alunos da LF era bastante afetada com os ruídos. 

 

                                                 
69 Nome fictício. 
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No fragmento abaixo, vemos que houve uma boa relação entre a estagiária e os 

seus alunos. Identificamos que a contra-reação presente na relação entre a estagiária e a sua 

professora de estágio também pode ser vista na relação entre a estagiária, desta vez com o 

papel de professora, com os alunos do curso de FLE. 

 

Fragmento 8 (00:18:27 – 00:19:08) 

P – como é que você avalia a sua relação com os alunos... há essa questão da hierarquia 

presente o professor e o aluno ou você buscou ser mais próxima? 

X – não eu consigo ser bem próxima deles... eu consigo ser próxima mas eles... mas eles 

conseguem fazer essa diferenciação também mas isso não impede que eles... como é que eu 

poderia dizer... reajam... se não concordarem com algumas com  algumas colocações em classe 

a gente tem eles se sentem motivados pra ficar a vontade pra... pra reagir... 

 

No que se refere aos pontos abordados pelo material didático, perguntamos a X 

sobre as atividades que ela julgou de pouca relevância, mas que teve de levar para sala de 

aula. 

Fragmento 9 (00:20:13 – 00:20:58)  

P – teve algo que você fez somente porque tinha que fazer... em relação à aula sua aula... 

X – sim tinha alguns pontos do método que eu achei que a gente poderia passar... 

P – passar... mas... 

 X - sim por exemplo algumas alguns pontos de::... da parte do... des sons70... tem alguns sons 

que são praticamente os mesmos do português então às vezes você tem pontos mais 

importantes pra falar de gramática que é um pouco mais complicado pra compreensão deles e 

você acaba pegando um pouco desse tempo e aplicando em outra parte do método... que você 

não podia deixar de dar também né? 

P – mas e por que você acabou acabou explicando isso? mesmo... 

X – por causa do cronograma ((risos)). 

Em nossa identificação dos dados, transcrevemos um fragmento em que X trouxe 

uma música para ser trabalhada em sala de aula71. Houve grande dificuldade na sua 

compreensão por parte dos alunos e a própria estagiária disse que a atividade aplicada foi 

bastante difícil para os alunos. No fragmento da autoconfrontação abaixo, temos os seus 

comentários a respeito desta atividade. 

 

                                                 
70 Tópico de cada capítulo do método Alors? em que são destacados os aspectos fonéticos e fonológicos da 
língua francesa. 
71 Ver fragmentos 5 e 6 da identificação dos dados de X (item 5.4.1) 
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Fragmento 10 (00:23:30 – 00:24:17) 

P – nessa aula você... aplicou uma música... 

X – très dificile... essa música é muito difícil. 

P – esta música estava no:::/ 

X – no no método.... essa foi a atividade mais difícil que eu apliquei com eles porque ela foi difícil 

até pra mim... ((neste momento, vemos o momento em que a música é reproduzida na sala de 

aula)) 

P – e ela está no livro... 

X - está no livro... a transcrição da letra inclusive consta de uma atividade do livro. 

P – essa música/ 

X – é:: é um trecho de um rap... porque ela... ela é uma linguagem que você escuta com algo. 

P – e você quis... é::: 

X – eu pensei em não fazer essa atividade ((risos)) 

P – em não fazer essa atividade. 

X – pensei... 

  

 

Um dos motivos dados por X para ter aplicado esta atividade foi novamente o 

cronograma a ser seguido. Outro fator importante foi a divulgação de um novo estilo de 

música, pois, segundo X, os alunos de uma maneira geral, veem as músicas francesas como 

ritmos antigos. 

 

Quando questionada sobre as influências que poderia ter tido das observações 

realizadas durante a disciplina de Estágio de Observação em Língua Francesa, X afirma que 

houve pouca influência e se fixou em não ter certos comportamentos mostrados por esses 

professores observados por ela. 

 

Fragmento 11 (00:27:03 – 00:27:39) 

X – eu procurei levar pro lado do que eu não faria ((risos))... e do que eu faria diferente... como 

a gente não teve a possibilidade de fazer mu::ita observação... e a observação que eu fiz foi... 

numa realidade completamente diferente... foi numa escola num número Imenso de alunos de 

40 a 60 alunos em sala de aula... o professor com 50 minutos pra dar... uma aula é então às 

vezes a gente precisa realmente dar com o ritmo diferente então como é que eu faria num... 

num curso regular já que eu tenho a possibilidade de fazer isso mais detalhado. 
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O aluno estagiário, ao ministrar as suas aulas, já traz consigo modelos pré-

formulados de como deve ser uma aula de língua estrangeira: como iniciar uma atividade e 

terminá-la, maneiras de conduzir a realização do seu objeto etc. Verificamos que todos os 

professores estagiários já estudaram em cursos de idiomas semelhantes aos que estão 

ministrando as aulas. Assim, há uma apropriação desses conhecimentos adquiridos pela 

experiência, e consequentemente a adoção desses modelos. 

 

Porém, diferentemente do que imaginávamos, a estagiária X não buscou se 

espelhar em modelos já vistos que pudessem lhe servir de base para a prática docente. Como 

já vimos em nosso referencial teórico, a presença da utilização de conhecimentos já 

disponíveis no desenvolvimento da ação linguageira é visível quando a estagiária diz que não 

faria o que os professores que foram observados por ela fizeram. Assim, os modelos de prática 

docente com os quais a estagiária teve contato serviram como exemplos negativos. 

 
[...] eu procurei levar pro lado do que eu não faria [...] 

 

Podemos identificar na fala da estagiária três tipos de textos estudados: 

Quadro 06 - Classificação dos textos encontrados nas/sobre as situações de trabalho 
relacionados à pesquisa. 

 Definição  Fragmento  
Trabalho prescrito A tarefa dada, ou prescrita pelos órgãos 

governamentais, pela instituição ou até 
mesmo pelo próprio professor. 

...o método já obriga a gente a 
ter uma certa... uma certa 
rotina né? 
... por causa do cronograma. 

Trabalho realizado Considerado como a atividade 
efetivamente realizada. 

... Essa foi a atividade mais 
difícil que eu apliquei com 
eles porque ela foi difícil até 
pra mim. 

Trabalho real Compreendendo além da própria atividade 
realizada, todas as atividades pensadas e 
não realizadas, suspensas ou preteridas 

...tem alguns sons que são 
praticamente os mesmos do 
português então às vezes você 
tem pontos mais importantes 
pra falar de gramática que é 
um pouco mais complicado 
pra compreensão deles e você 
acaba pegando um pouco 
desse tempo e aplicando em 
outra parte do método... 
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Finalizamos a análise dos dados de X com a conclusão de que a relação entre o 

professor orientador da disciplina de estágio com a estagiária não se manifestou na prática 

docente de X durante as aulas registradas por nós. A idéia de vigilância presente nas relações 

de poder foi praticamente nula, uma vez que X, durante a autoconfrontação, disse ter tido total 

independência no decorrer do curso. 

 

 As limitações se resumiam ao cronograma e ao material didático. Considerando 

que é a instituição “Núcleo de Línguas” que define não só o método como, também, o 

calendário a ser seguido, a relação de poder que podemos perceber se dá através dos 

documentos prescritos pela instituição. 

 

5.5.2 Autoconfrontação com a estagiária Y 
 
 

A autoconfrontação com a estagiária Y foi realizada no dia 19 de setembro de 2011 

às 20h. Durou 13 minutos e foi feita em uma sala do Centro de Humanidades da UECE. A 

entrevista foi guiada por algumas perguntas pré-estabelecidas como as já citadas na 

autoconfrontação com a estagiária X. Diferentemente da estagiária X, Y utilizou poucas 

pausas durante a gravação e se expressou de forma bastante sintética, o que justifica o período 

de gravação reduzido se comparado ao das outras estagiárias que fizeram parte desta pesquisa. 

 

A primeira pergunta feita a Y se referiu à importância da disciplina de Estágio para 

a prática docente praticada durante o curso de FLE no NL. Ao comentar sobre a disciplina de 

Estágio, Y disse que não houve aulas nesta disciplina, apesar de considerar a disciplina 

importante para a formação. 

 

Fragmento 1 (00:00:21 – 00:01:13) 

Y – bem eu achei essa disciplina bastante relevante... poré:::m... né? não foi o que aconteceu... 

no curso na verdade o que foi mais importante foi a disciplina de Teoria do Ensino em Língua 

Francesa... foi o que a gente teve... maior acompanhamento para... plano de aula... atividades 

para cada determinado nível e Estágio I... na verdade foi no Adalto Bezerra então não teve... 

era só observação... aí não teve né?... um acompanhamento relacionado à prática... aí o outro 

estágio... os outros dois de prática estágio III e estágio IV... a gente não teve aula... então... não 

posso dizer que... que a disciplina de Estágio foi importante para minha prática em sala de aula.
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No fragmento acima, temos a presença de modalizadores que são utilizados pela 

estagiária para se representar perante o pesquisador como sendo franca, ou seja, Y dá a 

entender que a disciplina que deveria ser mais importante como influência na sua prática em 

sala é a de Estágio, porém,  

 

[...] na verdade o que foi mais importante foi a disciplina de Teoria do Ensino em 

Língua Francesa. 

 

Com os primeiros comentários sobre a condução do curso durante todo o semestre, 

já tínhamos uma ideia de que a figura do professor orientador não se fez presente durante a 

prática docente da estagiária. Não vimos, portanto, a presença da vigilância sobre as ações da 

estagiária. Para reforçar as nossas conclusões, perguntamos se o professor orientador havia 

observado alguma aula da estagiária. 

 

Fragmento 2 (00:01:48 – 00:02:05) 

Y – não... porque a gente não... as duas disciplinas de estágio é... seria... uma observação e a 

outra... prática e esses dois estágios de prática na verdade a gente não teve aula.72 

 

O principal meio fiscalizador das ações da estagiária foi a coordenação do NL, 

mais especificamente a Coordenação de Francês. Em se tratando da relação entre a professora 

orientadora com as ações praticadas pela estagiária durante o curso, temos que Y se sentiu 

autônoma. 

 

 

 

 

 
                                                 
72 Nossa pesquisa não se dispôs a trazer os problemas aos quais os alunos estagiários podem estar enfrentando 
durante suas práticas de estágio como, por exemplo: falta de aulas da disciplina de Estágio Supervisionado em 
Língua Francesa (como no caso de Y); falta de um curso para que o estagiário possa aplicar as teorias vistas em 
sala de aula durante as suas próprias aulas; iniciação tardia em atividades de prática, uma vez que durante boa 
parte do curso, o estudante universitário não tem contato com atividades práticas, muitas vezes se resumindo a 
seminários apresentados em sala de aula sem refletir a realidade dos cursos de idiomas. Nossa pesquisa teve 
como foco as relações de poder entre o professor universitário e o aluno da disciplina de estágio, em como essa 
relação era identificada na fala do estagiário ao comentar a sua prática docente. Desta forma, nos abstemos de 
fazer críticas a quaisquer entidades formadoras de professores de idiomas. 
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Fragmento 3 (00:02:44 - 00:03:34) 

Y – eu acho que autonomia na verdade foi parcial porque provas né... os planos de curso a 

gente tem que entregar para o coordenador... né? ele olha a prova mas é só mesmo se tiver 

algum errinho em alguma coisa porque na verdade é o que ela mesmo falou né? a prova... ela 

não pode modificar uma prova porque ela não conhece os seus alunos então na verdade ela só 

faz uma revisão... olha o que que realmente cabe para aquele semestre ou não... e pronto. 

P – essa autonomia ela foi limitada pela coordenação do curso... 

Y – do curso. 

P – mas em relação à::: uma possível limitação da professora orientadora... isso ocorreu ou 

você se sentiu autônoma durante curso? 

Y – não... eu me senti… autônoma. 

 

Perguntamos a Y sobre a importância de se comunicar a todo momento em LF. Y 

diz que é de suma importância ter esta prática e dá como exemplo turmas acompanhadas por 

ela em que foi praticada a mesma metodologia. O resultado positivo a fez continuar com a 

prática. 

Fragmento 4 (00:05:09 – 00:05:33) 

Y – pra poder eles se habituarem… né? agora eles estão no dois e estou com a mesma turma e eles 

já falam muito mais francês do que outros semestres que eu tive onde não tinha aquela coisa ah 

mas eu não sei... não sei o que e fala em português tem que tentar falar em francês o máximo 

possível pra eles irem... se habituando. 

 

É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática, ou seja, é na ação refletida e na reavaliação de sua prática que é possível ao 

futuro profissional ser agente de mudanças, na entidade em que trabalha e na sociedade. No 

fragmento abaixo, temos uma reflexão crítica por parte da estagiária ao comentar as possíveis 

influências que teve dos seus antigos professores de idiomas. 

 

Fragmento 5 (00:06:54 – 00:07:19) 

Y – o que... vamos dizer... funcionou para mim assim como... aluno... ah eu acho que isso me 

motivou não isso aqui não me motivava aí isso... me influenciou a maioria dos professores que 

eu tive o curso... de línguas eles eram assim mais velhos eles eram tipo não levavam música 

não levavam... nada diferente... então eu procurei... fugir um pouco disso. 
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Na sala de aula, a interação tem um papel fundamental em termos de 

favorecimento de aquisição da língua estrangeira. Portanto, se houver deficiências nessa 

interação, em concreto no que tange à competência linguística, os aprendizes poderão ter 

dificuldades para uma aquisição satisfatória da língua alvo. Os aprendizes poderão ser levados 

a reproduzir em suas produções as deficiências linguísticas do professor. Vemos que Y faz 

uma avaliação da postura dos seus antigos professores e, assim como vimos com as outras 

autoconfrontações, Y busca fazer o que os outros não fizeram (ou fizeram mas não deveriam 

ter feito). 

 

[...] eu procurei... fugir um pouco disso. 

 

Segundo Y, nunca houve a presença física da professora da disciplina de Estágio 

durante a sua prática em sala de aula. O que houve se resumiu à marcação de visitas que nunca 

se concretizaram. No fragmento abaixo, vemos que a estagiária lamenta o fato, pois não pôde 

ter um feedback das suas aulas. 

 

Fragmento 6 (00:09:26 – 00:09:54) 

Y – eu estou aqui no Núcleo há um ano mas nunca uma professora... tanto a de estágio quanto a 

que coordena... nunca... há eu vou assistir uma aula... pra dar aquela... aquela resposta... como é 

que se fala... feedback né? não... sempre diz ah eu vou começar a passar né?... pra assistir... mas 

nunca... não sei o que acontece... mas nunca houve mesmo. 

 

Finalizamos a análise dos dados da estagiária Y com a conclusão de que não houve 

(diferentemente do que imaginávamos) uma relação de poder entre a sua professora 

orientadora da disciplina de Estágio explicitada na sua fala. Os momentos em que a estagiária 

teve a sua autonomia limitada se resumiram a algumas diretrizes estabelecidas pela instituição 

como entregar as provas à coordenação do curso, para que pudessem ser revisadas, e a entrega 

do plano de curso. 

 

[...] os planos de curso a gente tem que entregar para o coordenador...né?  

[...] ele olha a prova mas é só mesmo se tiver algum errinho em alguma coisa 
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5.5.3 Autoconfrontação coma estagiária Z 
 
 
A autoconfrontação com a estagiária Z foi realizada em sua própria residência no 

dia 02 de agosto de 2011, às 19h e durou 23 minutos e 26 segundos. Realizamos o mesmo 

procedimento das entrevistas anteriores. Fizemos algumas perguntas padrão e, conforme a 

estagiária ia comentando, nós fazíamos indagações sobre o seu depoimento. 

  

A primeira pergunta que fizemos se refere à comunicação da estagiária com os 

seus alunos. Da mesma forma que abordamos este tema com as outras estagiárias, 

perguntamos a Z qual a importância de se comunicar utilizando apenas a LF. 

 

Fragmento 1 (00:00:27 – 00:02:09) 

P – qual a importância que você vê em se comunicar apenas em língua francesa?... com os 

alunos. 

Z – bom eu acho que ajuda bastante comunicar apenas em língua francesa por exemplo agora 

que eu tô na Aliança eu tô vendo mais isso eu tô vendo mais a necessidade disso lá a gente é ... 

assim realmente proibido de falar em português nas dependências da escola não se fala 

português isso é muito interessante você ver como os alunos como os alunos se sentem 

diferentes por ter uma abordagem diferente da língua... agora... na cultura eu acho mais difícil 

... porque as salas são bem maiores... os alunos é... não sei se você notou... mas alguns alunos 

eles têm um nível be::m mais baixo... e aí é uma turma de segundo semestre às vezes eu sentia 

que quando eu falava tudo só em francês... eles falavam rápido demais também... eles ficavam 

um pouco perdidos... e eu acho que uma sala desse tamanho ((aponta para a tela do notebook)) 

eu achava legal falar em português algumas coisas e que eles falassem pra manter a atenção 

deles... eu já notei que quando se fala só em francês só em francês só em francês... o negócio 

meio desanda por causa da atenção tem muito aluno tem mais conversa e fica mais fácil de se 

distrair... e eu acho também que é meio... hipócrita a gente não fazer... a gente falar essa coisa 

de ah:: tem que ser tudo na língua alvo tem que ser tudo na língua alvo o aluno não pode pensar 

em português tem que forçar o aluno a pensar/ ele nunca vai aprender assim... não ao meu ver... 

a gente tem que comparar com a língua portuguesa... tem que... foi assim que eu aprendi... acho 

que é uma coisa natural é a forma de se comunicar a gente comunicando na língua portuguesa 

e... eles vão sim sempre fazer uma comparação. 

 

No fragmento acima, temos a presença de várias modalizações que expressam uma 

atenuação de opiniões pessoais da estagiária. O fato de estar em uma entrevista sob a condição 
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de uma professora em formação, pode reforçar a presença dessas modalizações, uma vez que a 

base teórico-metodológica da prática docente está sendo adquirida por Z. 

 

[...] eu acho que ajuda bastante[...] 

[...] na cultura eu acho mais difícil [...] 

[...] não sei se você notou... mas alguns alunos[...] 

[...] eu acho que uma sala desse tamanho[...] 

[...] o negócio meio desanda [...] 

[...] eu acho também que é meio... hipócrita [...] 

 

 

Procuramos saber da influência que Z poderia ter dos cursos em que já estudou, e 

como essa possível influência poderia estar presente em suas aulas. 

 

Fragmento 2 (00:02:17 – 00:04:23) 

P – qual a influência que você teve... é::: nos cursos de idiomas que você fez antes... se você fez 

um curso antes... na sua prática docente e sala de aula... se você se baseia em algum professor... 

você já cursou... 

Z – eu fiz... os cursos de idiomas que eu fiz foi na universidade agora eu não tive eu não fiz um 

curso tipo Casa de Cultura... eu segui um curso no Imparh durante alguns semestre mas como já 

tinha um certo nível por causa da universidade acabou ficando sacal demais e eu comecei a 

trabalhar também e não tinha mais nem tempo e nem lógica você dar aula de francês e tá assistindo 

aula de francês no Imparh... e a... mas assim o que eu aprendi como eu não fiz nenhum desses 

cursos particulares Onde normalmente eu trabalho... mas o que eu aprendi foi muito assim é:::... 

aprendi muita coisa... no Imparh... mas eu também aprendi muito assim o que não fazer eu acho 

que o que fica mais na memória da gente é o que você não gosta que é feito e você diz eu não vou 

fazer isso... de::: é::: não sei... de... professor que entra em sala e sai... vai andar de bicicleta no 

pátio ((risos)) entendeu algo assim... eu acho que esse... nesse tipo de instituição Casa de Cultura 

Imparh às vezes tem um descaso do professor com o aluno... com o grupo de alunos porque às 

vezes é uma coisa que já é certa porque eu não sei... mas tem eu sentia isso muito no Imparh... 

professor vinha dar aula... assim... como quem... e não criava nenhum vínculo com o aluno eu acho 

que isso eu guardei assim isso eu não quero fazer eu gosto de ter vínculo com os alunos eu acho 

que isso eu acho que a Casa de Cultura foi praticamente assim... o concreto disso... eu gostei muito 

porque eu fiquei muito próxima dos alunos os alunos... a gente se comunicava bastante mesmo fora 

de sala... eu acho que isso ajuda assim. 
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Assim como vimos na autoconfrontação realizada com X, temos novamente a 

presença da influência da maneira negativa de como ministrar aulas. 

 

[...] eu também aprendi muito assim o que não fazer [...] 

 

Fragmento 3 (00:06:28 – 00:07:17) 

P – em relação ao material utilizado no curso... alguns comentários sobre o material...você acha 

adequado... você gostaria de de repente utilizar algum tipo de material mas não utilizou por 

questões... 

Z – eu gostei muito do método do Connexions... eu gostei bastante eu acho que essa metodologia 

nova que o Connexions usa que é approche axionnelle veio realmente pra ficar eu acho que é 

mu::ito bom esse tipo de... esse tipo de método go::stei bastante de trabalhar com ele... é claro que 

assim você sempre acha que tem uma coisa ou outra que você tem que... deveria ter feito e não fez 

ou poderia ter feito e não vez. 

   

Indagamos Z sobre como ela via a sua autonomia em ministrar o curso na CCF. 

Vemos que não há no discurso de Z uma forte presença da relação de poder entre a sua 

professora de estágio. Porém, provavelmente para não deixar parecer uma total liberdade 

durante a prática docente, temos a presença de um modalizador para atenuar o discurso 

durante a autoconfrontação, como podemos ver no fragmento abaixo: 

 

Fragmento 4 (00:11:32 – 00:11:54) 

Z – eu tive muita autonomia eu fiz mais ou menos o que o que o que me pensou o que eu pensei 

em fazer eu fiz... não teve nada que eu pensei não vou fazer... talvez não que eu lembre... não vou 

fazer isso porque... porque o povo não vai gostar... 

 

As relações de poder (observadas aqui por meio da resistência) não são por si só 

negativas. Elas podem gerar resistências potencialmente positivas que produzem 

conhecimento nas relações que estabelecem ou modificam entre diferentes formas de 

conhecimento. Sendo assim, a resistência pode ser vista aqui como uma aprendizagem, um 

conflito gerador de desenvolvimento. Vejamos o fragmento abaixo: 
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Fragmento 5 (00:13:40 – 00:14:24) 

P – teve um momento em que você disse que... os alunos ficariam com meio ponto em uma 

correção da prova... por sugestão da professora de estágio... ela teria recomendado que você 

considerasse um item da prova... como você avalia isso? 

Z – é eu falei mais brincando assim realmente foi um item que a... a gente só viu depois que 

aquela prova que você faz... e que você só vê que não tava aquela questão não deveria ter sido 

daquele jeito quando os alunos respondem e você vai ter que considerar a resposta... mas eu 

quando eu  falei na sala eu falei mais brincando assim eu gosto de brincar dizendo que eu sou 

carrasca e tudo mas na verdade eu não sou. 

 

Vemos no fragmento acima uma mudança de discurso se comparado o que Z disse 

em sala de aula para os alunos73. Em um trecho do discurso de Z, temos o seguinte: 

 

[...] a maioria acabou ganhando mais meio ponto nessa questão... por causa da 

Paula. 

 

Nesta passagem, concluímos que Z busca desempenhar o papel social de 

professora quando está ministrando as suas aulas na CCF, e como tal, procura refletir este 

papel em uma resistência e opinião própria sobre o assunto relatado acima (consideração da 

questão que alguns alunos teriam errado). Vejamos o seguinte trecho do fragmento: 

 

[...] aí eu disse não Paula mas era o que a gente tinha estudado[...] 

 

Há a presença da opinião de alguém que demonstra ter autonomia e autoridade o 

bastante para justificar a ação de não ter considerado a resposta dos alunos. Como professora, 

ela havia lecionado o assunto para eles e, portanto, não era motivo de anular uma questão, pois 

todos já teriam estudado. 

 

No entanto, o discurso de Z sofre algumas modalizações durante a 

autoconfrontação, provavelmente com o objetivo de atenuar a relação de poder existente entre 

a professora de estágio com a estagiária. Com esta atenuação, o papel social de Z sofre uma 

alteração através do seu discurso. Vemos agora a voz de uma estudante que diz ter 

                                                 
73 Ver fragmento 8 na Identificação dos dados de Z. 
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compreendido o motivo de a sua professora querer anular a questão e, assim, aprendido que 

algumas vezes cometemos equívocos durante a elaboração de uma avaliação.  

 

[...] assim realmente foi um item que a... a gente só viu depois que aquela prova 

que você faz... e que você só vê que não tava aquela questão não deveria ter sido 

daquele jeito quando os alunos respondem e você vai ter que considerar a resposta 

[...].  

 

Desta forma, Z demonstrou opinião própria quando estava lecionando (não 

desconsideraria a questão que os alunos erraram), porém, na autoconfrontação, considerou o 

ocorrido como uma brincadeira, e que na verdade estava de acordo com a sua professora de 

estágio.  

 

[...] mas eu quando eu falei na sala eu falei mais brincando assim eu gosto de 

brincar dizendo que eu sou carrasca e tudo mas na verdade eu não sou. 

 

Fragmento 6 (00:14:52 – 00:15:03) 

Z – na hora de corrigir eu desconsiderei tudo e ela veio e disse não a gente tem que considerar 

isso e aquilo e aquilo outro e aí a gente acabou dando mais meio pontinho pra pra pra outros 

quesitos que não eram os quesitos que a gente não tava sendo pedindo. 

 

Fragmento 7 (00:15:18 – 00:15:28) 

Z – não é que eu não fosse muito de acordo não eu não fui a princípio mas depois que a Paula me 

explicou a gente tem que... tem que dar um pontinho aqui e outro ali porque eles acertaram isso e 

tal então tá tudo bem. 

 

No fragmento acima, podemos identificar alguns modalizadores que atenuam a 

discordância de opiniões a respeito da questão anulada. Acreditamos que o papel social de 

aluno se sobrepõe ao de professora, pois enquanto que a voz presente na aula de FLE 

representava a fala de uma professora, a voz que tivemos na autoconfrontação nos traz a fala 

de uma aluna estagiária que se curva (ou deveria) diante da opinião de sua professora 

universitária.  
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Durante o curso - eu disse não Paula mas era o que a gente tinha estudado. 

Durante a autoconfrontação - não é que eu não fosse muito de acordo não. 

 

Dijk, em sua obra Discurso e Poder, fala sobre os usos ilegítimos do poder, 

focando no abuso de poder. Segundo o autor: 

 

O abuso de poder, então, significa a violação de normas e valores fundamentais no 
interesse daqueles que têm o poder e contra os interesses dos outros. Os abusos de 
poder significam a violação dos direitos sociais e civis das pessoas (DIJK, 2008 
p.29). 
 
 

Não consideramos como abuso de poder a intervenção da professa da disciplina de 

Estágio na correção da avaliação, uma vez que a sua interferência é legitimada por seu papel 

social de professora formadora. O poder gera saber. Sobre o poder discursivo da professora da 

disciplina de Estágio, temos em Dijk: 

 

O poder discursivo costuma ser direta ou indiretamente persuasivo e, portanto, 
exibe justificativas, argumentos, promessas, exemplos e outros instrumentos 
retóricos que aumentam a probabilidade de os receptores formarem as 
representações mentais desejadas. Uma estratégia crucial quando se trata de 
disfarçar o poder é convencer as pessoas sem poder de que elas praticaram as ações 
desejadas em nome de seus interesses.  

 

Fragmento 8 (00:21:35 – 00:22:35) 

P – se você não estivesse cursando a disciplina de estágio... mas estivesse lecionando na 

Cultura... seria diferente? 

Z – não sei... eu gosto de pensar que não... porque eu realmente... me aproximei dos alunos 

como eu só tinha uma turma eu... consegui conhecer todo mundo me aproximar de todo mundo 

e::: fazer um trabalho bom nesse sentido... quando você é professor você trabalha bem mais 

você tem BEm mais alunos BEm mais turmas fica bem mais difícil de você ter uma relação 

melhor com aluno eu gosto de pensar que eu teria feito MElhor porque eu teria tido mais 

experiência isso né foi a minha primeira experiência num curso de língua assim... quer dizer eu 

já trabalhava nessa época mas assim foi a minha primeira experiência guiada... embasada 

teoricamente. 

 

De acordo com a análise dos dados obtidos por meio da autoconfrontação com Z, 

concluímos que a relação de poder entre a professora da disciplina de estágio e a estagiária se 

mostrou. Durante a prática docente, esta relação se mostrou com a presença nítida de uma 
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resistência. Porém, durante a autoconfrontação esta resistência se atenua, fazendo com que 

haja uma submissão maior de Z em relação a sua professora. 

 
 
5.5.4 Autoconfrontação com a estagiária W  

 
 
A autoconfrontação com a estagiária W aconteceu no dia 15 de setembro de 2011 

nas dependências da sua própria casa. A entrevista durou 29 minutos e 21 segundos e foi 

conduzida por perguntas previamente estabelecidas. Conforme W ia respondendo às 

perguntas, outros comentários iam sendo feitos e, assim, importantes dados sobre a prática 

docente de W puderam ser coletados.  

 

A primeira pergunta feita a W se referiu à possível influência da disciplina de 

Estágio na sua prática docente. Vimos que para W, a disciplina foi fundamental para que ela 

pudesse aperfeiçoar o tempo utilizado nas aulas bem como a ter o conhecimento teórico das 

práticas aplicadas em sala de aula. Com a disciplina de Estágio, sai-se do intuitivo para a 

teoria fundamentada. 

 

Fragmento 1 (00:00:17 – 00:02:03) 

P – qual a importância da disciplina de estágio... na sua prática docente... durante o curso? 

W – a importância... 

P – se teve alguma importân:::cia. 

W – tem importância e::: vem muito pra você aprender como que você... decodifica uma aula 

não é? porque uma aula ela não é ela é um todo e como todo ela é feita por partes não é? uma 

parte uma segunda parte uma terceira parte e cada pedaço desse... desse todo é importante na 

construção do conhecimento... não é? e a cadeira de estágio você consegue entender essas 

fases... esses momentos... você consegue entender... melhor como é que aciona o... o aluno... 

essa questão de você compartilhar o conhecimento essa questão de você envolver essa questão 

de você... fundamentar teoricamente isso ao invés de ser intuitivo... então sem a cadeira de 

estágio a gente não... poderia fazer. 

P - e ela lhe ajudou muito durante a prática docente? 

W – durante a prática docente? foi fundamental eu teria me sentido muito perdida sobretudo 

porque eu era estagiária da Casa de Cultura e era diferente... quem... é de língua estrangeira e já 

deu aula em outros lugares e deu aula por exemplo na Casa de Cultura vê que a diferença é outra 

no sentido da exigência...eles são exigentes você fica nervoso coisa que você sabe...você parece 

que  desconhece na hora como se você fosse outra pessoa. 
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Diferentemente da estagiária Z, W diz que se não estivesse cursando a disciplina 

de Estágio, a sua prática docente na Casa de Cultura sei diferente. Uma das razões pode ser o 

fato de W não ter a mesma experiência de Z em relação a ministrar aulas de FLE74. Já vimos 

que Z já havia tido outras experiências em cursos particulares. Acreditamos que, por ter sido a 

primeira experiência como professora de francês, W se deixou guiar pelas diretrizes da 

disciplina de Estágio de uma forma mais acentuada que Z. Vejamos no fragmento abaixo 

como W vê a importância que a disciplina teve durante o curso. 

 

Fragmento 2 (00:02:16 – 00:03:26) 

P – se você não estivesse fazendo a disciplina de Estágio... mas estivesse na Cultura lecionando 

na cultura... seria diferente a sua prática? 

W – COM certeza seria diferente porque... é::: a cadeira de estágio... qual seria a diferença se eu 

não estivesse fazendo a cadeira de estágio eu poderia perder tempo... com outras coisas que não 

são fundamentais na cadeira de estágio você foca... com a cadeira de Estágio você foca melhor e 

não... e... privilegia as coisas que são fundamentais para aquela aula entende? então muitas vezes 

eu chegava pra Paula e dizia que é a minha orientadora... eu trouxe essa proposta ela dizia sim 

mas isso é fundamental? para Isso aqui? aí eu trazia outra proposta pra sair do extra... sair da 

gramática né? aí ela dizia Isso ajuda... então só... você acaba se desesperando né? e você tem que 

pensar que existe um objetivo final... né? e a cadeira de Estágio permite que você consiga... 

delimitar melhor esse espaço até o objetivo final sem se desesperar. 

 

No fragmento acima, temos a presença da voz da professora da disciplina de 

estágio no discurso de W: 

 

[...] ela dizia sim mas isso é fundamental? para Isso aqui? 

[...] aí ela dizia Isso ajuda [...] 

 

Como já dissemos em nosso referencial teórico, a relação de poder não é vista em 

nossa pesquisa como algo negativo e sim, como um meio para adquirir o saber, mais 

especificamente, para aprimorar a prática docente. Ao falar da autonomia que teve durante o 

curso, W fala que sempre buscou conselhos de sua orientadora e não via as possíveis 

interferências como algo negativo. 

 

                                                 
74 Informação obtida antes da autoconfrontação durante uma conversa informal. 
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Fragmento 3 (00:05:26 – 00:06:39) 

P – como foi a sua autonomia durante o curso? 

W – do estágio? eu achei que era muito limitada... não que a Paula me... podasse né? mas porque 

eu queria... eu mesma queria que todas as minhas decisões passassem por ela por mais que 

parecessem pequenas às vezes eu perguntava pra ela coisas tão pequenas tipo sei lá... coisas de 

gramática como é que aplicava tal/ besteiras pequenas do livro eu perguntava... eu não me sentia 

com autonomia suficiente pra... aliás me sentia já dei aula na UECE Núcleo de Línguas já dei 

aula em outras... circunstâncias mas eu queria que aquilo passasse pelo crivo da Paula... já que ela 

é minha professora de Estágio já que estou numa disciplina de Estágio eu queria que essas 

pequenas coisas também passassem então eu não... eu não... usei muito dessa autonomia que a 

Paula inclusive me deu então EU quis ser uma prisioneira ((sorrindo)) por livre e espontânea 

vontade mesmo então... quase não usei da minha autonomia a minha autonomia se dava onde? se 

dava eu acho que aí... claro... dentro da sala de aula... dentro da sala de aula eu fui o que eu era. 

 

 Ao refletir sobre a prática que deveria empreender durante o curso de forma 

eficaz, W foi levada a adotar as práticas consideradas bem sucedidas por um determinado 

referencial teórico: seu professor formador. No fragmento acima, vemos claramente que o 

poder cria perpetuamente saber e inversamente acarreta efeitos de poder (FOUCAULT, 2010, 

p. 142). 

[...] eu mesma queria que todas as minhas decisões passassem por ela [...] 

[...] eu queria que aquilo passasse pelo crivo da Paula [...] 

[...] EU quis ser uma prisioneira [...] 

 

Assim, vemos que W não sentiu que a sua autonomia foi limitada por sua 

professora orientadora. As limitações que percebemos na fala de W se referem a pouca 

experiência em sala de aula, fazendo que a todo momento houvesse esse apelo às orientações. 

W vê essa relação de dependência com a orientadora como algo gerador de conhecimento e 

não limitador da sua autonomia. 

Fragmento 4 (00:07:22 – 00:07:54) 

W – mas eu não acho que isso seja tirar autonomia eu acho que... você... enquanto aluno... 

enquanto aprendiz... todo mundo é aprendiz eternamente né? mas existe uma fase em que você 

é mais ainda... pra você alçar grandes voos você tem que estar preso... entendeu? por exemplo... 

vou dar um exemplo se eu sou um pintor... eu só faço grandes pinturas abstratas expressionistas 

não sei o que porque eu domino o clássico... entendeu? então eu tenho esse amarrado aqui pra... 

poder crescer. 
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Retomemos, mais uma vez, o conceito de disciplina.  Foucault, ao tratar do 

controle disciplinar, diz que: 

 

O controle disciplinar não consiste simplesmente em ensinar ou impor uma série de 

gestos definidos; impõe a melhor relação entre um gesto e a atitude global do corpo, 

que é sua condição de eficácia e de rapidez. No bom emprego do corpo, que permite 

um bom emprego do tempo, nada deve ficar ocioso ou inútil: tudo deve ser 

chamado a formar o suporte do ato requerido. Um corpo bem disciplinado forma o 

contexto de realização do mínimo gesto. (FOUCAULT, 2010b, p. 147) 

 

Podemos ver, assim, várias passagens em que W se refere à prática de estar sempre 

sendo orientada como algo proveitoso e normal para quem está em processo de formação.   

 

[...] já que ela é minha professora de estágio já que estou numa disciplina de 
estágio[...] 
[...] pra você alçar grandes voos você tem que estar preso [...] 
[...] Então eu tenho esse amarrado aqui pra... poder crescer [...] 

 

Tratamos da carreira profissional de teatro da estagiária W e lhe perguntamos se o 

fato de ter desenvolvido certas habilidades de se expressar em público a ajudou durante o 

curso na Casa de Cultura. Como já imaginávamos, a sua experiência em outra área (drama) 

influenciou na sua postura durante as aulas, como podemos ver no fragmento a seguir. 

 

Fragmento 5 ( 00:04:44 – 00:05:03) 

W – sim sim eu acho que o teatro ajudou né? a ficar... mais a vonta:::de... e duma forma que 

eles não percebam né? que você tá que você tá dando um alívio no cérebro sabe? naquela 

quantidade de informação eu acho que... não sei... esse vínculo tem a ver com isso. 

 

Ao tratar da possível influência dos cursos de idiomas em sua prática docente, W 

diz que a ajudaram muito. Entendemos que há um gênero profissional “professor de língua 

estrangeira” e que o mesmo pode servir de influência àqueles que desejem seguir esta carreira. 

Como já vimos nas autoconfrontações anteriores, as estagiárias utilizaram as observações 

feitas anteriormente à prática docente para formularem o seu próprio modelo de professor de 

LE.  
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Fragmento 6 (00:10:26 – 00:11:12) 

W – houve... muita influência... por exemplo... quando eu fiz a Cultura né?... Francesa que eu 

não terminei... até disse pra eles... não terminei a cultura... terminei a graduação... é::: eu fiz 

quatro semestres sendo que o primeiro eu não fiz porque eu entrei no teste de nível fiz três... 

é:::o que é que eu fazia... eu tinha uma professora que me deu aula no segundo semestre... 

não... que me deu aula no terceiro semestre na Cultura que achava ela... muito boa... as aulas 

dela eram produtivas... eu achava que ela era... afetuosa eu achava que ela... ensinava ela era 

exigente mas ao mesmo tempo ela... permitia coisas né? então sempre que eu me sentia 

perdida eu me lembrava dela. 

 

Os gêneros, em geral, possuem uma estabilidade transitória, o que significa que os 

professores, de posse deste gênero profissional, podem transformá-lo, dando-lhe nuances 

pessoais que devemos considerar ao observarmos a ação individual, por serem constitutivas do 

estilo profissional que é antes de tudo a transformação dos gêneros dentro das circunstâncias 

reais da vida. 

 

O gênero profissional é um aspecto central num sistema de relações entre 

indivíduos diferentes, os quais se manifestam por meio de vozes que se diferenciam entre si, 

de acordo com os valores, os traços e as características de cada um. Assim como vimos nas 

autoconfrontações anteriores, W também utilizou as observações feitas em aulas de outros 

professores para determinar o que não faria em sala de aula. No fragmento a seguir, 

perguntamos se ela havia tido contato com professores dos quais ela não concordava com 

algumas posturas. 

 

Fragmento 7 (00:11:22 – 00:11:28) 

W – poucas vezes eu lembrava... a não ser quando... quando eu tava fazendo as mesmas coisas 

que eles aí eu disse eu não quero fazer repetir o mesmo erro né? 

 

Esse processo de identificação e separação (identificação com a professora cujas 

lembranças lhe deixavam calma em sala de aula e separação com os professores que lhe deram 

exemplos negativos) é um processo comum na constituição dos sujeitos. De acordo com 

Fazenda (1991, p. 37) 

O que ocorre é que as pessoas não se conscientizam da existência desse processo e, 

mesmo em alguns casos, não se colocam criticamente diante do modelo herdado – 
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no caso específico da prática docente – de seus antigos professores, repetindo-os 

exatamente, sem conseguir estabelecer rupturas significativas.[...] o que eu quero 

dizer é que o professor fica de certa forma atrelado a modelos retirados de exemplos 

de prática docente de professores que marcaram sua vivência escolar (nem sempre 

positiva) e passa a considerá-los “sua identidade”, tornando-se personagem que 

interpreta um papel de professor. 

 

A principal dificuldade encontrada por W em sua prática durante o curso foi fazer 

com que todos concordassem com as suas ações em sala de aula. É possível que os alunos a 

considerassem mais como uma estagiária do que como uma professora já experiente. 

Provavelmente por este fator, eles se sentissem à vontade para opinar sobre o comportamento 

de W. No fragmento abaixo, indagamos sobre a principal dificuldade pela qual a estagiária 

passou.  

  

Fragmento 8 (00:18:16 – 00:18:28) 

W – conseguir agradar todos. 

P – agradar todos? 

W – é::: eu achava... eu ficava muito... é::: triste... emocionalmente abalada eu fiquei muito 

abalada na época da Cultura porque uns reclamavam... de alguns procedimentos... porque eu 

falava rápido ou que eu falava devagar então eu não sabia o que fazer. 

 
 

Entendemos que os professores estagiários estão, por um lado, em contato com 

uma prática docente correspondente ao período de formação e, por outro, expostos ao 

processo de conhecimento e apropriação do “gênero da atividade” dos professores de língua 

francesa. Dessa forma, entendemos que, no decorrer de sua formação acadêmica, que inclui o 

desenvolvimento das atividades de estágio, quanto maior for o conhecimento sobre a atividade 

da profissão docente, mais aptos os futuros professores estarão para subverter o esperado do 

gênero, fazendo fluir o inesperado, o “estilo individual”. Ressaltamos, assim, a importância do 

Estágio Supervisionado para a formação dos professores, visto que consiste em uma situação 

que favorece, ainda que parcialmente, a compreensão da atividade docente, podendo 

promover o desenvolvimento da prática profissional. 

 
No próximo fragmento, vemos como a prática do estágio revela um momento de 

muita dificuldade por parte da estagiária. Momentos estes em que ela não estava preparada 
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psicologicamente para lidar. Entendemos que é neste momento (do estágio) que o estagiário 

entra em contato com a realidade que irá enfrentar profissionalmente e, uma vez superado este 

momento inicial, terá meios de resolver os possíveis problemas que venham a surgir durante a 

sua prática docente. 

 

Fragmento 9 (00:19:20 – 00:19:58) 

W – errar... desestabiliza assim pelo menos meia hora de aula... entendeu? me 

desestabilizava meia hora eu ficava dando aula mas pensando no erro entendeu? Ou... não 

saber responder uma pergunta... que às vezes eu achava que tinha obrigação de saber... que 

era óbvio ou então que era claro... era... como é que chama? coisa de principiante... aquilo 

me deixava sem chão me deixava mal... entendeu? às vezes ao ponto de me deixar mal uma 

semana... a chorar entendeu? porque eu ficava achando que era incompetência... então minha 

auto-estima foi pro chão nessa época. 

 

Perguntamos a W se o seu abalo psicológico durante o curso se deveu ao fato de 

ela se considerar mais como uma professora já formada do que a uma estagiária cujo processo 

de profissionalização é feito normalmente com erros e acertos. 

  

Fragmento 10 (00:22:32 – 00:22:35) 

W – não eu acho que mesmo como aprendiz eu deveria saber aquelas coisas... entendeu? 

 

Concluímos a análise dos dados da autoconfrontação com W, com a constatação de 

que a relação de poder havida entre W e a sua professora orientadora foi acentuada devido à 

sua constante procura a ser disciplinada mesmo que (em alguns fragmentos foi evidenciado) a 

sua orientadora lhe tenha dado liberdade para conduzir o curso de FLE na CCF.   

 

Das quatro estagiárias que fizeram parte desta pesquisa, W foi a que mais citou a 

sua professora orientadora. Confirmamos a nossa hipótese de que quanto menor for a 

experiência em sala de LE maior será a necessidade do controle de disciplina para que a 

estagiária possa conduzir o curso. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

A análise das relações de poder na interação verbal em sala de aula de Estágio foi 

possível a partir dos dados coletados por meio das gravações em sala de aula e das 

autoconfrontações. Assim, não observamos outros contextos nos quais as relações de poder 

poderiam ser percebidas como, por exemplo, possíveis encontros entre a professora da 

Disciplina de Estágio e a aluna estagiária. 

 

Retomamos, aqui, às perguntas elaboradas durante o projeto desta pesquisa e 

trazemos agora, os resultados obtidos por nós que nos auxiliaram a respondê-las. 

 

1- Como se dá a relação de poder entre o professor formador e o aluno da 

Disciplina de Estágio Supervisionado em Língua Francesa? 

 

A relação de poder entre a professora da Disciplina de Estágio e a aluna estagiária 

se dá por meio de diretrizes estabelecidas previamente, como, por exemplo a necessidade de 

se seguir o cronograma estabelecido e estar preparada para possíveis visitas feitas às aulas. 

Onde há poder, há resistência. Na análise dos dados, vemos que o estagiário se curva diante da 

sua posição de aprendiz em relação ao seu professor, porém, há momentos em que podemos 

identificar resistências. A resistência que vemos na voz do estagiário em relação a fatores 

como as prescrições do seu professor universitário, a exigência de ter de seguir o cronograma 

adotado e outras prescrições institucionais serão tratadas na nossa análise dos dados. 

 

2 – Esta relação é visível durante a prática docente do estagiário? De que forma? 

 

As relações de poder identificadas em nossa pesquisa não se expressaram em sala 

de aula e na autoconfrontação na mesma intensidade que imaginávamos. As quatro estagiárias 

que fizeram parte da pesquisa não disseram que houve grandes interferências da professora 

orientadora durante o curso. As maiores limitações que tiveram se referiam ao cronograma 

que deveriam seguir. As interferências ocorridas eram consideradas como benéficas para a 

formação profissional, uma vez que na própria fala da estagiária W: 
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[...] tenho esse amarrado aqui pra... poder crescer75. 

 

Concluímos que a relação de poder foi mais explícita durante a autoconfrontação. 

Durante as gravações, das quatro estagiárias, duas citaram as suas professoras de Estágio 

durante as aulas de FLE. As outras duas fizeram referência às suas professoras apenas durante 

a autoconfrontação. 

 

3 – Há uma relação entre o conhecimento do estagiário sobre as técnicas de ensino 

de FLE com o poder? 

 

Em geral, os professores em formação confirmaram nossas suposições empíricas. 

Em seus exercícios de memória, identificavam-se com antigos professores de francês e, não 

raro, tornavam-se conscientes de que, em muitas ocasiões perante os alunos, suas práticas 

estavam mais próximas de imagens aversivas de alguns de seus professores do passado. 

Vimos que as relações ocorridas anteriormente à pratica docente, influenciaram na formação 

da imagem de professor do estagiário. As marcas deixadas na lembrança pelas primeiras 

vivências em cursos de idiomas refletiram-se, na atualidade, na prática docente dos 

estagiários. 

 

Percebemos que quanto maior for a experiência em sala de aula menor será a 

necessidade de se recorrer à professora da Disciplina de Estágio. Um bom exemplo são os 

depoimentos da estagiária W. Sem grande experiência e sala de aula, ele teve de 

frequentemente pedir auxílio da professora de Estágio, mesmo sabendo que possuía certa 

liberdade em ministrar as aulas na CCF. 

 

[...] eu queria que aquilo passasse pelo crivo da Paula... já que ela é minha 

professora de Estágio já que estou numa disciplina de Estágio eu queria que essas pequenas 

coisas também passassem então eu não... eu não... usei muito dessa autonomia que a Paula 

inclusive me deu76 [...] 

 

                                                 
75 Fragmento 5 da autoconfrontação com W (item 5.5.4) 
76 Fragmento 4 do item 5.5.4. 
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4 – De que forma a expressão “o saber gera poder” de Foucault se reflete em 

nossos dados colhidos? 

 

As relações de poder, segundo Foucault, não devem ser tratadas em termos de 

negativo ou positivo. Estas relações são desejáveis e valorizadas como propiciadoras de bem-

estar e desenvolvimento. O fato de cursarem a Disciplina de Estágio Supervisionado em 

Língua Francesa gerou nas estagiárias uma ideia de que é importante ter as suas práticas em 

sala de aula analisadas pela professora de Estágio para que houvesse uma espécie de feedback. 

Quando não houve o auxílio da professora de Estágio durante o curso de FLE, há um 

sentimento de insatisfação por não haver este retorno.  

 

O saber que a professora da Disciplina de Estágio tem sobre as práticas em sala de 

aula faz com que haja uma legitimação das suas possíveis interferências nas aulas ministradas 

pela estagiária. No quadro abaixo, trazemos fragmentos de depoimentos das estagiárias 

durante a autoconfrontação em que relatam a importância desta relação de poder para gerar o 

saber. 

 

Estagiária X [...] ter acesso a ela pra ter tirar alguma dúvida ... pra ela me dar uma opinião 

a respeito de alguma coisa que eu pudesse fazer ela tava disponível. 

Estagiária Y [...] só faz uma revisão... olha o que que realmente cabe para aquele 

semestre ou não[...] 

Estagiária Z [...] a gente só viu depois que aquela prova que você faz... você vai ter que 

considerar a resposta[...] 

Estagiária W [...] se eu não estivesse fazendo a cadeira de estágio eu poderia perder 

tempo[...] 

 

 

5 – O discurso do aluno estagiário durante a sua prática docente sofre alterações na 

autoconfrontação?  

 

Percebemos que durante as autoconfrontações,  o discurso das estagiárias sofreu 

alterações. O discurso da estagiária em sala de aula nos traz um papel social de professora, de 

um sujeito que gera o saber por meio da relação de poder com os seus alunos. Porém, durante 

a autoconfrontação, o papel social de aluna entra em cena.  
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O resultado das nossas análises pretende contribuir para promover 

questionamentos, causar reflexão por parte daqueles que trabalham no ensino de línguas e 

formação de professores de línguas. Buscamos contribuir para que o Estágio Supervisionado 

seja considerado um instrumento fundamental no processo de formação do professor e que 

possa auxiliar o aluno a compreender e enfrentar o mundo do trabalho e auxiliá-lo para a 

formação de sua consciência política e social, unindo teoria à prática. 

 

Para nós, o Estágio Supervisionado é a disciplina que proporciona aos alunos o 

contato com a prática social e cria condições para a percepção dos problemas inerentes à 

atividade docente, para a proposição de alternativas de solução a esses problemas, analisando-

as criticamente, fazendo a aplicação de uma proposta dentro de um processo orientado de 

Estágio Supervisionado. 

 
Entendemos que não seja possível abordar um aspecto da constituição de um 

gênero profissional se não considerarmos o contexto social e cultural no qual estão inseridos 

os integrantes desse gênero. Nossa visão ficaria limitada e prejudicada se nos tivéssemos 

detido apenas nos aspectos observáveis em uma rápida análise dos dados coletados.  

 

Se o currículo oferece as práticas pedagógicas ao longo do curso e não somente ao 

final como vem acontecendo, o futuro professor terá mais oportunidades de refletir sobre a 

relação teoria/ prática, de se aproximar da sua realidade de trabalho mais cedo e de atuar de 

forma mais consciente no sistema educacional no qual está inserido, consequentemente estará 

melhor preparado para exercer a sua profissão após a conclusão do curso. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS 

TRADUZIDOS PARA A LP 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DE X 

Fragmento 1 (00:00:41 – 00:01:54) 

Aluna: gente, quem ainda não foi ao Festival Varilux? 

X: Qual é a data? 

Aluna : ontem… 

X : Ontem. 

Aluna : ontem... foi o primeiro dia... dia 17 a 23 de julho... eu recomendo para todos “Uma 

Doce Mentira”certo? Ah vocês vão amar... “Uma Doce Mentira”... Porque tem vários... 

X: você viu ? ontem à noite? 

Aluna : Sim. 

X : qual é a história? 

Aluna : é::: e eu for contar a história fica sem graça. 

X: um resumo, um pequeno resumo. 

Aluna: resumo?...puxa vida eu acho que vale a pena ver o filme sem...saber de nada 

X: sem saber de nada. 

Aluna: ãh rãm...é muito legal. 

Fragmento 2 (00:02:19 -  00:02:46) 

X : você tentou compreender o filme sem ver a legenda ? ((gesto indicando a aparição de 

legendas em um filme)) 

Aluna : subtítulo......... 

X:... 

Aluna: ... 

X: você viu sem a legenda ou só pelo ouvido? 

Aluna: não... eu vi só pela legenda. 

Fragmento 3 (00:18:16 – 00:18:22) 

X: a partir de o som... a partir do som, vamos responder estas questões. 

Fragmento 4 (00:23:28 – 00:24:03) 

Aluno - ... é. 
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X – eu anotei “y” também. ((olha para o aluno que respondeu anteriormente, sorrindo)) Eu 

(aponta pra si mesma) eu, eu escutei...nas respostas do livro...a resposta é com “i” mas Eu 

Eu escutei com “y”. 

Aluno – ela não fala...ela não fala pe[e], pe[e] ou pé... 

X – tu pagas quanto por mês ? vamos escutar novamente 

Fragmento 5 (00:27:39 – 00:27:56) 

Aluna: você já conhece os sons das ligações que as consoantes d t s e x empreendem. 

X : x. 

Aluna : x... antes de uma vogal. 

X : vogal. 

Aluna: vogal. 

Fragmento 6 (01:27:28 – 01:28:12) 

X  - não olhem no fim do livro a letra da música agora. Fecham o livro. Somente a página 

149. Depois vamos ver a letra. Vocês entenderam alguma coisa ? 

Alunos - … 

X -  nada? 

Alunos - … 

X – mas… na questão 21… quel é o seu ritmo ? 

Alunos – rap. 

X – ((faz sinal de positivo)) 

Fragmento 7 (01:29:20 – 01:29:36) 

X –a partir da leitura da letra, podemos compreender alguma coisa ? 

Alunos - :… 

X – vamos escutar mais uma vez. 

Fragmento 8 (01:31:30 – 01:31:34) 

X :  j’ai eu beaucoup de difficultés pour comprendre cette musique. 

Fragmento 9 (00:17:26 – 00:18:10) 

X - Bom, é::: ...hoje a gente vai ter um dia de aula um pouquinho diferente porque eu vou 

precisar sair um pouco mais cedo, a gente vai só fazer uma leitura do último ponto de 

gramática...que ficou faltando...e depois eu vou deixar essa atividade com vocês, a gente não 

vai poder fazer aqui, hoje...eu estou com uma novidade, eu confirmei a minha gravidez. 

Alunos – ((aplausos)) 
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Fragmento 10 (00:15:35 – 00:15:42) 

X – Vamos lá na página 194...vamos somente ler. 

Fragmento 11 (00:27:09 – 00:28:17) 

X – tudo bem? 

Aluna 1 - eu sinceramente não consegui entender o objetivo desse...dessa...dessa 

expressão..é uma outra maneira de falar? 

X – sim... uma terceira maneira. 

Aluna 2- mas essa... eu  ainda não entendi essa questão do montante...da entonação.. 

X - ele quer dizer o tom que sobe, que sobe. 

          

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DE Y 

Fragmento 1 (05:02 – 05:11) 

 Y – podemos continuar ... o... o conteúdo da aula passada, ok? 

Fragmento 2 (05:24 – 05:30) 

Y – pra vocês ficarem mais felizes com o exame.. 

 Fragmento 3 (06:26 – 06:48) 

Y – este conteúdo... já vimos? ...ó:: o verbo fazer, a gente viu na aula passada a conjulgação 

do verbo ser a gente já viu de:::sde o começo,  que eu já adiantei  essa novidade pra vocês... 

Fragmento 4 (13:08 - 13:41) 

X- o livro Alors... o livro Alors... ele tem uma indicação para trabalhar somente o meu teu 

seu... certo ? vou até falar em português… mas como eu conheço o livro e sei que nas 

próximas unidades ele não vai trabalhar mais com esses adjetivos possessivos, então eu vou 

mostrar os adjetivos completos porque não tem lógica apresentar só os primeiros deles. 

Fragmento 5 (00:16:52 – 00:18:43)   

Y – então… calça é masculino… feminino… 

 Aluno 1 – masculino. 

Aluno 2 – masculino. 

Y – masculino… está no singular ou plural ? 

Alunos – plural. 

Y – então, para indicar alguma coisa… que eu possuo… ele… esta coisa… o nome é 

masculino singular… vamos utilizar ? 

 Alunos – meu. 
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Y – o outro, mas se esta coisa, por exemplo uma camisa... vocês sabem o que é, não... uma 

camisa? ((os alunos ficam em silêncio, a professora mostra a sua camisa indicando o 

significado de chemise)). 

Aluno 2- Camisa. 

Y -  então… uma camisa… não podemos utilizar meu… vamos utilizar o que ? 

Aluno 1 – minha. 

Aluno 2 – minha. 

Y – minha…então… se eu tenho uma camisa é… 

Aluno 3 – meu camisa... minha... 

Y – minha camisa… ok ? por que minha camisa ? 

Aluno 3 – é porque...aqui na folha.. tá tudo igual....feminino, masculino 

Y – não não. 

Aluno 3 – Ah, tá...ok ! 

Fragmento 6 (00:53:53 – 00:54:23) 

Y – há duas questões sobre isso, ok?..tinha a terceira….mas...vocês preferem… um 

tempinho pra...ou a gente… a gente faz...estão entendendo?...a gente faz só corrigir. Cinco 

minutos... bem rápido. 

Fragmento 7 (00:58:22 - 1:01:09) 

Aluna 1 – já corrigiu as provas? 

Y – ((a professora faz um sinal com a cabeça indicando que ainda não havia corrigido as 

provas)) mas eu não lembro de nenhuma nota assim... essa semana eu mando ... pelo menos 

a nota pra vocês ficarem mais tranquilos. 

Aluna – e as notas da prova oral? 

Y -  e da prova oral, eu queria combinar na próxima aula.....né?...se vocês puderem ficar 

quinze minutos mais ou menos depois...que eu vou falar com cada um...à propôs de 

l’éxamen oral e mostrar que...né?...que...os pontos de cada um na parte oral... na prova...e 

alguns, lógico que eu não vou  dizer quem, eu pe...eu vou pedir pra fazer de novo na 

próxima aula... porque não deu pra...não deu pra aproveitar... não sei pelo 

nervosismo...então por isso que eu nem vou falar...que...quando eu for chamar cada um pra 

falar a prova oral pra falar os erros....que:::... dizer o que aconteceu né? na...na oral e vou 

dizer... e caso dependendo de...da situação da nota da primeira, na hora mesmo eu faço 

aquelas mesmas...aquelas mesmas coisas... 
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Aluna - mas é tudo mundo? 

Y – não... não...é só quem... 

Aluno -  porque aí era bom a senhora dizer logo que vai ter que fazer de novo 

Y- é...pode ser... 

Aluna - ... porque aí a gente se prepara logo 

Y – mas não são... no máximo são umas três pessoas... 

Aluna – Ah, então tá bom...só três tá bom. ((risos)) 

Y - ça va? Ah! E como, também, eu falei a aula passada mas algumas pessoas não 

estavam...como também, a gente não fez, nessa primeira etapa, a gente não fez diretamente 

só uma écouté...os pontinhos da écouté foi durante a prova oral.  

Aluna – hum. 

Y - Né? então a pessoa já sabe se ela não compreendeu as perguntas que foram feitas...então 

ela não...não teve esses pontinhos da oral...da écouté... ok? 

Aluna – ok. 

Y- então... terminaram ? 

Fragmento 8 (01:13:49 – 01:14:53) 

Y – como sempre, antes de colocar a música, eu sempre explico o porquê da música 

novamente. Por que… podemos dizer que esta música… há muitos... o que? ((aponta para a 

lousa, onde está escrita a explicação sobre adjetivos possessivos))... adjetivos possessivos... 

ok? Não há problema... não há problema em apresentar esta música a vocês... em outro 

contexto poderia ser que...não desse certo por causa de alguma coisa que há na canção 

mas... 

Fragmento 9 (02:03:47 – 02:04:26) 

X – agora...podemos fazer a divisão ok ? dos… dos sujeitos para o segundo exame, porque 

eu lembro que cada um me mandou um email diferente, né? sobre o que ia 

apresentar...sendo que alguns estavam batendo...é...batendo...estavam iguais...tem que ser 

diferente. Então, a gente...como tá todo mundo ou quase todo mundo aqui...só falta o 

Fábio... 

Aluna – Angélica. 

Y – A Lena e o Antônio... 

Alunos – e a Kalyne. 
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Y – e a Lena, valha meu Deus...e a Carolina. Mas, aí a gente...é melhor de... delimitar logo 

porque tá perto... certo? 

Fragmento 10 (00:03:15 – 00:04:00) 

Y – você pode ler ? 

Aluno –po--de ler 

Y – Você pode ler ? 

Aluno – unrum...você fala inglês ((com pronúncia diferente da adequada, sem a entonação 

interrogativa)) 

Y – você fala inglês ? 

Aluno – inglês. 

Y- a entonação… já vimos…ok ? a entonação… 

 Aluno – você fala inglês? 

Y – inglês ? 

Aluno – inglês? 

Y – sim. 

Aluno – você mora na França? 

Y- você mora na França ? 

Aluno – na França?... Marie trabalha ? 

Y- Est-ce que (sem equivalente). 

Aluno – Est-ce que. 

Fragmento 11 (00:12:00 – 00:12:30) 

Aluno – sabe o que é que ele faz... muito...Y...na sala..traz expressões... 

Y – Idiomáticas. 

Aluno – idiomáticas 

Y – ok… ele gosta muito. 

Aluno – não adianta terminar…sem saber expressões idiomáticas...não tem nada a ver o 

significado com o que realmente ela quer passar. 

Y – sim…ok… não podemos fazer a tradução de... cada palavra. 

 Fragmento 12 (00:37:18 – 00:38:00) 

Y – você pode... você pode...((aponta para o quadro negro)). 

Aluno – pra mim fazer? 

Y – sim. 
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Aluno- Est-ce que... me ajuda. 

Y – na primeira parte… na primeira parte tu vais fazer… ((aponta para o quadro)) a 

interrogação... na segunda parte... tu vais fazer... a negação 

Aluno – ((se dirige ao quadro)) Deixa eu ver... 

Y – ((vai para o fundo da sala)) 

Aluno – ((escreve na lousa)) Minha letra é feia, viu, Y? 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA ESTAGIÁRIA Z 

Fragmento 1 (00:00:23 – 00:00:36)  

Z – Bom... vamos lá… É::: antes de começar…eu quero lhes avisar uma…Pequena coisa... 

no fim... eu vou fazer... a mesma coisa. 

Fragmento 2 (00:07:00 – 00:07:57) 

Aluno – nós ganhamos a partida. 

Aluna – o que é partida? 

Z – a partida… tu sabes… Ceará ? a equipe de futebol do Ceará? Eles ganharam a 

partida? 

Aluno – não. 

Z – Isso. Eles perderam a partida... eles perderam a partida ? é verdade? Eles perderam 

mesmo ? sim? de quanto foi? 

Aluna – um a zero. 

Z – era ontem? Foi ontem? 

Aluna – a segunda partida da semi-final. 

Z – então, é só uma uma vez, isso, aí é o campeonato... campeonato brasileiro mas uma 

partida... ((faz gesto com um dedo indicando uma unidade)) em um campeonato temos 

várias partidas. 

Fragmento 3 ( 00:24:31 – 00:26:21) 

Z – o que é que é ? 

Aluna –feia. 

Z – feia? onde ? feia é a pessoa que não é bela… mas eu posso ver aí… isso pode ser outra 

coisa tamém... qual é a frase? 

Aluna – eu saí rapidamente para dar ajudar 
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Z – A ::: ajuda, tu querer saber. Feia é isso… feia é por exemplo o contrário de bela… uma 

mulher que é bela uma mulher que não é bela ela é feia...então feia é a mesma pronúncia 

mas aí é ajuda... ajuda é por exemplo... a::: não sei... como é que eu digo?... tu vais…tu vais 

sair da casa de cultura… tu vais atravessar esta rua... e::: a::: não sei tu vais estar... não 

não vou dizer isso... um carro vem e ... ((bate um mãe em outra, simulando o choque com 

um carro)). 

Aluna – bufo ! 

Z – e tu vais dizer a ::: estou ferida…eu quero ajuda ajuda compreendes ? 

Aluna – não. 

Z – não ? ((sorrindo)) 

Aluna – é socorro?socorro? 

Z – Não.((sorrindo)) aí é socorro socorro…a ::: por exemplo não... espera espera não 

traduza ainda... tu não consegues entender o passado composto muito complicado muito 

complicado... tu não podes fazer os exercícios… então tu vais dizer a::: eu vou chamar e... 

vou pedir ajuda… e… me ajude a fazer os exercícios...entende? 

Alunos – sim. 

Aluna – entendi 

Z – a ::: EU entendi MUITO bem tu utilizas o passado composto. 

Fragmento 4 (00:05:55 – 00:06:40)  

Z – escutem! Eu to com a prova de que fez a primeira chamada 

Alunos – ((faz um som de preocupação)) 

Z- Escutem... eu vou entregar e vai vocês não vão fazer escândalo tá bom? 

Aluna – como assim? 

Z – não porque é é sempre assim a gente entrega as provas e fica meia hora tchu:: ((neste 

momento, Z entrega aos alunos as avaliações)) 

Fragmento 6 (00:13:41 – 00:13:53) 

Aluna – sim você falou que quem quisesse  fazer  antes. 

Z – Quem quiser fazer antes... pode fazer só tem que me ajudar antes porque eu tenho que 

fazer a prova o quanto antes né?... vocês sabem como é o processo de fazer tem que passar 

pela Paula ela tem que aprovar... 

Fragmento 7 ( 00:15:06 – 00:15:08) 
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Z – Vocês gostaram das notas? Praticamente todo mundo ganhou meio ponto por causa da 

Paula. 

Fragmento 8 (00:50:48 – 00:51:23) 

Z- todo mundo tinha tirado 0,25 nessa prova... nessa nessa questão...aí a Paula disse nã:::o 

Z...mas considere eles fizeram a frase toda errada eles só usaram um elemento errado aí eu 

disse não Paula mas era o que a gente tinha estudado aí a gente... atÉ que ela me convenceu 

a REfazer a correção e dar mais... e considerar meio certo cada frase e vocês acabaram...a 

maioria acabou ganhando mais meio ponto nessa questão...por causa da Paula.  

Fragmento 9 (00:25:42- 00:27:16) 

Z – temos aula não sei se vocês já ouviram falar…eu passo um grande problema com um 

aluno onde eu trabalho… que estudou em um curso… que eu não vou dizer o nome porque 

estamos sendo gravados… então ela estudou em um curso onde se aprende todas as coisas 

por...vocês sabem...não é... não fazemos curso de gramática … dizemos assim a ::: eu fui 

nam nam nam… e os alunos repetem. Compreendem? Então dessa forma os alunos pegam 

as regras por meio das repetições...repetimos repetimos e repetimos até um momento que 

temos as regras.. então o que é que se faz  eles estudaram isso o passado composto... o o 

professor fazia sempre isso... eu fui i... eu comi... então eu vim... eu::: corri  não sei e aí o 

que é que acontece a aluna percebeu a aluna achou que eram os verbos de movimento todo 

verbo que tivesse movimento ela ia usar o être… aí tudo que tem movimento ela usa o être e 

é um erro grande por exemplo viajar... é mais longo eu saio daqui e passo um momento é 

com ter eu não digo eu estava viajado... eu tenho viajado …é por isso que tem que ter 

cuidado com essas…a ::: essas pequenas generalizações…que a gente faz e aí depois que a 

gente aprende pra tirar da cabeça fica...complicado... ok? Está bom? 

 Fragmento 9 (01:35:17 – 01:36:00) 

Z – tem muita gente faltando...certo? e tem muita gente faltando Muito eu disse pra vocês 

que eu não me incomodo eu não vou reprovar ninguém por falta  não vou mas eu não dou 

nota a ninguém... eu dei meio ponto pra vocês porque a Paula mandou e eu sou uma pessoa 

que...obedece... mas...eu não dou nota pra ninguém na prova se eu tiver errado se eu tiver 

feito uma questão que não tava bem feita eu corrijo dou tudo certo pra tudo bem mas...eu 

não dou nota pra ninguém então assim quem tem um amigo que tá faltando avise...diga 

logo... vá...tem gente que perdeu todas as aulas de passado composto 

. 
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Fragmento 10 (01:36:37 – 01:37:01) 

Z –eu posso não ser rigorosa quanto a... quanto a presença e eu não sou mesmo porque eu 

sei que tem pessoas que trabalham eu sei que tem pessoas que cuidam de filho cuidam de 

mãe doente de pai doente etc eu.. passei 5 anos da minha vida na faculdade trabalhando e 

estudando entendo perfeitamente bem o fato de você não ir pra aula..agora daí faltar... não 

dar nenhuma satisfação pra mim e não saber o conteúdo porque teve gente que tirou nota 

muito baixa na prova oral gente e não tá nem aí. 

Fragmento 11 (00:31:00 – 00:31:18) 

Z – escutem…escutem…escutem… eu acho que vou fazer uma lista… de…e ::: questões 

para cada ponto ok ? e então para o exame oral eu vou escolher um ponto para cada um. 

Aluno – Vai sortear ? 

Z -  sim… tirar na sorte… é por isso que vocês devem ler todos pontos. 

 Fragmento 12 (01:25:14 – 01:25:30) 

Z – quem faltou às aulas de passado composto estudem... certo? essa segunda prova não vai 

ser tão fácil quanto a primeira... a gente vai ter uma infinidade de conteúdo a mais..e::a::: eu 

não vou pegar leve. 

Fragmento 13 (01:25:43 – 01:26:01) 

Z – eu vou logo dizer... eu sou uma pessoa muito boa...eu sou uma pessoa maravilhosa...que 

não desconta as minhas frustrações nos alunos... o povo diz que professor quando faz 

segunda chamada desconta todas as frustrações mas vocês tem que pensar que... tá bem 

pertinho das provas... aliás tá bem pertinho das férias eu vou estar...ou melhor já estou 

entregando mil relatórios então vo/...quando eu fizer a segunda chamada eu vou ser uma 

pessoa muito cansada e estressada...então por PREvenção...é melhor vocês fazerem a 

primeira...só uma dica. 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DA ESTAGIÁRIA W 

Fragmento 1 (00:02:38 – 00:02:48) 

W – hoje vamos conhecer a/uma canção…ok ? 

 Fragmento 2 (00:24:18 – 00:25:00) 

Aluno – dar…o que é dar ? 

W – dar ? eu te dou...um presente...ok ? 

Aluna – o que é esconder ? 
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W – esconder por exemplo...eu vou me esconder aqui ((se abaixa e fica atrás da mesa)…eu 

vou esconder...um:::exemplo...os ladrões vão se esconder da polícia. 

 Aluna – sim. 

W – ok...ok esconder? 

Fragmento 3 (00:27:55 – 00:28:34) 

Aluna – pode continuar a traduzir? 

W – não. 

Aluna – Sabi:::da. ((rindo)) 

W – não... eu não sou uma...pira:::da que não traz tradução nenhum na classe porque 

agente...estuda que não se deve... pirar nisso...quer dizer é preciso fazer algumas traduções 

porque senão o aluno fica... três anos com a mesma dúvida porque ninguém 

explicou...mas:::... mas também não posso ficar todo tempo fazendo isso...porque eu faço 

vocês pensarem mas eu faço traduções às vezes... posso dizer... também não fico só 

enlouquecendo no francês não porque... sei que  não existe. 

Fragmento 4 (00:25:15 – 00:25:46) 

W – Oh meu Deus meu Deus... Diego, vem aqui Diego... Eu devia ter... deixado tu perdido 

porque tá muito atrasado...ainda mais com a camisa do Ceará... então bom dia boa 

tarde...então...boa noite Diego.  

Fragmento 5 (00:02:41 – 00:03:20) 

W – então... o que nós tínhamos na aula passada? 

Aluno – passado composto. 

W – passado composto e o que mais? ((os alunos ficam em silêncio)) a canção… 

Aluna – ah…a canção. 

W – sim a amizade...ok ? vocês se lembram? 

Fragmento 6 (00:06:41 – 00:07:19) 

W- eu já eu falei aqui e vou falar de novo em português...  não vou cobrar... isso na prova 

esses verbos irregulares do passado composto isso é do segundo semestre...se dá o primeiro 

semestre pra quê? para as pessoas poderem entender os textos que a gente vai ver na 

prova...nos exercícios inclusive tem uma iniciação ao passado composto naquela página 

quarenta e nove se não me engano falar de uma ação acabada ok? mas eu não vou cobrar 

que vocês saibam mas sim que vocês saibam a formação que vocês saibam identificar o que 

que é o passado composto e o que que não é no texto ok?...ok? 
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Alunos – ok. 

Fragmento 7 (00:28:34 – 00:29:06) 

W – eu não ia dar pra vocês... o primeiro semestre não vê mas a minha orientadora ((risos)) 

disse que eu desse porque...E::: ela acha que é importa:::nte porque às vezes dá e às vezes 

não dá é pra ver mesmo no primeiro segundo semestre entendeu? Ela disse não é melhor que 

eles saibam alguma coisa pra::: nã:::o ela perguntou se eu achava importante porque isso era 

facultativo aí eu disse que achava...porque que vocês vão ver muitas frases com o passado 

composto... muitas aí fica EI não sei o que... é melhor dar logo dizer o que é que é. 

Fragmento 8 (01:14:46 – 01 :18 :15) 

W – chez(sem equivalente na LP)... é mais que casa…casa é uma coisa…chez é dizer… 

Aluno – um lugar… 

W – não…um lugar…não é ?...tu podes dizer chez médico…eu vou ao médico eu vou ao 

médico médico...ok? 

Aluno – eu entendi, eu não entendo é o chez a questão não é o médico. 

W – ah sim. ((os alunos riem)) 

Aluno – eu to querendo colocar na minha cabeça alguma coisa com esse chez. 

Aluna – não tem tradução. 

W – o chez...A...ao pé da letra…ao pé da letra não existe…em português... o que é que 

podemos pensar?para facili...na...chez é como... eu vou...por exemplo...eu vou … a ::: 

casa…não…apaguem…eu estou em meu…minha casa...agora eu estou na minha casa...ok? 

 Alguns alunos – não.. 

W – eu vou para minha casa. 

Aluno – eu vou nome da pessoa. 

W – sim...eu vou à minha casa e eu vou à tua casa...tua...ele substitui tudo...ok?ele substitui 

tudo... 

Aluna – só tem esses dois últimos? O chez só o... tem pra casa e tipo eu vou ao dentista... 

W – não… alguma coisa qualquer coisa que ela queria dizer... 

Aluno – qual era aquela do médico? 

W – chez chez o médico. 

Aluno – faz a outra frase pra gente ver. 

W – com licença... atenção... prestem atenção... chez... utilizamos... a::: há outra 

utilização... mas sempre com este... este sentido... sempre... de lugar... sempre que o chez  é 
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utilizado é utilizado com esse sentido aí… de lugar… de prOximidade… entenderam? 

existem outros contextos com o chez mas sempre nesse sentido entenderam...sempre nesse 

sentido... vocês estão entendendo o que eu to querendo dizer? sempre assim às vezes 

chez..não sei... chez... próximo... às vezes quando o ser humano é tipo um lugar...um 

texto...é meio filosófico...é eles falam chez mas pra vocês que são pequenos francófonos 

devemos pensar. 

Fragmento 9 (01:28:49 – 01:29:43) 

W – deixem de lado o medo... de mim ok ? eu não sou terrível eu sou boa ((uma aluna ri) 

ok ? eu quero eu quero eu eu… quero… lhes ajudar ok ? lhes ajudar ajudar ok ? então…é 

normal haver alunos que têm problemas no quarto semestre no quinto semestre até na 

Cultura Franceça no quarto semestre sexto semestre… a gente não sabe o que...é 

normal...e::: nós estamos no primeiro semestre...ok? é normal cometer erros...ok?então pra 

chegar no segundo semestre bem chique...falando francês bem bonito...deve-se errar aqui 

comigo...ok? 

Fragmento 10 (00:04:14 – 00:04:44) 

W – Pesquisador, você tem que entender o que é um preâmbulo...de uma aula... isso não é 

uma aula “P” pelo amor de Deus... 

P – não mas isso não faz parte não. 

W – ah::: tu não vai fazer nenhum tipo de avaliação... 

Felipe – não eu não faço nenhum tipo de avaliação não das gravações. 

Aluno – só registro. 

W – daqui a 50 anos quando forem ver a... pesquisa do P... rapaz... professora doidinha. 

P – não não.  

Fragmento 11 (01:25:26 – 01:27:12) 

W – deve-se compreender que... é mais fácil... não sei... não quero fazer uma comparação 

com o inglês...quero dizer que é mais fácil…é mais fácil do que o que vocês pensam só 

quero dizer tá bom ?…não é…que é mais fácil que outra língua todas as línguas têm as suas 

complicações…em algum aspecto…mas…o francês às vezes... vocês falam alguma coisa na 

boca de vocês que é desnecessário...se não articula as palavras... Chine ou 

então...travaille...se você não puder falar travaille fale travaille...depois...vai vai a gente vai 

consertando devagarinho...o importante é ir falando o importante quando... eu já disse várias 

vezes aqui pra vocês uma criança...quando ela aprende a falar...ela só vai falar certo entre 



 158

aspas...um dia...porque um dia ela errou...porque ela jamais vai falar a primeira coisa da vida 

dela certo...antes de falar mamãe ela fica fazendo uns grunidos...até chegar no mamãe até 

chegar no mamãe até cheg/ no mãe...enfim...então tem que errar...é que nem uma 

criança...agora se ficar calado é pior quando eu boto pra vocês falarem aqui não é porque eu 

sou carrasca...eu seria carrasca se eu botasse pra vocês falarem só na oral...que aí sim é 

covardia...é covardia porque você não teve tempo de treinar...eu não posso 

corrigir...entendeu? então aqui quando eu colocar vocês pra falarem... ai eu não estudei ai eu 

não to preparada é justamente por isso que a gente tá falando...e aí a gente vai corrigindo e é 

na prática que a gente vai acertando então a gente repete a mesma coisa dez mil vezes e 

mesmo assim a gente erra. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 
(Em 2 vias, firmado por cada participante-voluntári(o,a) da pesquisa e pelo responsável) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.) 
 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. Meu nome é Antônio Felipe Aragão dos 
Santos, mestrando do Programa de Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará. 
Gostaria de contar com sua participação, como colaborador na coleta de dados que farão parte da 
dissertação. Sua participação é importante, porém, você não deve participar contra sua vontade. É 
importante ressaltar que você poderá se desligar ou retirar seu consentimento a qualquer momento sem 
prejuízos ou penalidades. Leia atentamente as informações abaixo e faça todas as perguntas que 
desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. Para participar, você terá 
que consentir que este pesquisador grave suas atividades como aluno do curso de francês. Vale 
salientar que esta pesquisa não avaliará sua aprendizagem ou conhecimento linguístico, mas registrará 
suas atividades como dados de uma pesquisa na área de Ensino e Aprendizagem. Torna-se relevante 
destacar que sua identidade será preservada (seu nome não será informado) e que as informações 
colhidas e analisadas serão divulgadas em âmbito científico. 
  
 
Endereço d(os,as) responsáve(l,is) pela pesquisa: 
Nome: Antônio Felipe Aragão dos Santos 
Instituição: PPGL-UFC 
Endereço: Rua Alcântara Bilhar 677, Bloco F, Ap 404. Padre Andrade, Fortaleza, CE 
Telefones p/contato: 85286798 - 96786678 
 
ATENÇÃO: Para informar qualquer questionamento durante a sua participação no estudo, 
dirija-se ao:      

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará 
 Rua Coronel Nunes de Melo, 1127 Rodolfo Teófilo 

Telefone: 3366.8338 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO ou 
DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE OU DO RESPONSÁVEL PELO PARTICIPANTE: 

 
Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha participação 

no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, das minhas responsabilidades, dos 
riscos e dos benefícios que a minha participação implicam, concordo em dele participar e para isso eu 
DOU O MEU CONSENTIMENTO SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU 
OBRIGADO. 
Fortaleza,  
 
 
 
 

(Assinatura ou digital) 
d(o,a) voluntári(o,a) ou responsável 

legal 
 
 

Testemunha  

 
 

Nome e Assinatura do(s)  responsável(eis) pelo estudo  
 

__________________________________________ 
Nome do profissional que aplicou o TCLE 
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DADOS DO VOLUNTÁRIO: 
 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Instituição: _________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Telefones p/contato: _________________________________________________________ 
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                                        QUESTIONÁRIO 

 
q 1. Qual a sua faixa etária? 

De 18 a 25 anos De 25 a 30 anos De 30 a 40 anos 

De 40 a 50 anos De 50 a 60 anos Acima de 60 anos 
 
2. Que semestre está cursando nesta graduação? 

 
 

3. Você possui alguma outra graduação? 
 

Sim (     )           Não (    ) 
 
 

Se responder “Sim”, que outra graduação possui? 

4.Você já havia estudado francês antes desta licenciatura? 
 

             Não (    ) 
             Sim (    ) 

     Se respondeu “Sim”, onde? 
 
5.Você possui alguma pós-graduação? 

 

Se re
 
 

Não (    ) 
Sim (    ) 

     Se respondeu “Sim”, onde? 
     Se respondeu “Sim”, quanto tempo estudou? 

 
6.Como você avalia o seu conhecimento em língua francesa? 
Excelente (    ) 
Bom (    ) 
Regular (    ) 
Ruim (    ) 
 
7. Quais dessas afirmações são verdadeiras quanto à sua motivação para a aprendizagem da 
língua? Caso marque mais de uma opção, numere de acordo com o grau de importância. 
1 – Mais importante 
2 – Menos importante que o “1” 
3 -  Menos importante que o “2”       
Gostaria de ser professor(a) deste idioma (    ) 
Gostaria de aprender o idioma para me comunicar de modo eficaz com as pessoas aqui ou no exterior que 
não falam minha língua materna (    ) 
Gostaria de morar e/ou estudar em um país onde a língua francesa é falada. (    ) 
Gostaria de aprender o idioma para ter melhores chances no mercado de trabalho. (    ) 
Preciso ler textos em francês na minha área de estudo ou atuação profissional. (    ) 
Gostaria de entender filmes falados em francês, sem depender das legendas em português. (    ) 
Gostaria de entender músicas em francês. (    ) 
Outra. Especifique: 
 
8. Além das disciplinas de língua francesa desta licenciatura, que outro(s) tipo(s) de 
contato(s) você tem com este idoma? Marque uma ou mais opções, e se marcar, indique 
com que frequência ocorre(m) este(s) contato(s). 
*TD: Todos os dias; *FM: Frequentemente (cerca de três vezes por semana); *VQ: De vez em 
quando (uma vez por semana); *RM: Raramente 
Ouvir música prestando atenção. (    ) 



 162

Assistir vídeos (filmes, seriados, on-line etc.) (    ) 
Conversar em chats (Messenger, skype etc.) (    ) 
Conversar com amigos (pessoalmente) de forma oral. (    ) 

Leitura de textos impressos ou on-line (livros, jornais, revistas etc.) (    )        
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Universidade Federal do Ceará 
Centro de Humanidades 

Programa de Pós-Graduação em Linguística 
 

CARTA DE SOLICITAÇÃO DE APRECIAÇÃO 
 

Ilmos (as). Sr (a)s. Membros do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 
do Ceará (COMEPE/UFC). 

 
 

Vimos por meio desta, solicitar a apreciação do projeto de pesquisa “A MANIFESTAÇÃO 
DA RELAÇÃO DE PODER NA INTERAÇÃO VERBAL DO ESTÁGIÁRIO EM SUA 
PRÁTICA DOCENTE”. Este projeto está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 
Linguística da Universidade Federal do Ceará (PPGL/UFC) através de seu curso de Mestrado. 
Informamos, ainda, que seguem em anexo os documentos necessários para análise do comitê. 
Desde já, agradecemos sua atenção. 

 

 

Fortaleza-CE,         de Junho de 2011. 

 

 

 

__________________________________________ 

Antônio Felipe Aragão dos Santos 
Pesquisador 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin 
Orientadora 
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UFC - Universidade Federal do Ceará 
UECE - Universidade Estadual do Ceará 

Casa de Cultura Francesa 
Núcleo de Línguas 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARO que conheço e cumprirei os requisitos da Res. CNS 196/96 e suas 
complementares e como estas instituições têm condições para o desenvolvimento do projeto 
de pesquisa: “A MANIFESTAÇÃO DA RELAÇÃO DE PODER NA INTERAÇÃO 
VERBAL DO ESTÁGIÁRIO EM SUA PRÁTICA DOCENTE”. Porém, para dar início ao 
projeto, que será realizado com dados do curso de francês língua estrangeira ministrado na 
Casa de Cultura Francesa da Universidade Federal do Ceará e no Núcleo de Línguas da Uece, 
necessitamos que o referido projeto seja aprovado pelo CEP – Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal do Ceará. 

 

 

Fortaleza-CE,         de Junho de 2011. 

 

 

Responsável pelo Órgão ou Unidade da Instituição onde será realizada a pesquisa: 

Nome: _________________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 
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Universidade Federal do Ceará 
Centro de Humanidades 

Programa de Pós-Graduação em Linguística 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARAMOS para os devidos fins que temos ciência dos termos da Resolução 

196/96 do Conselho Nacional de Saúde e afirmamos que serão cumpridos tais termos e que 

tornaremos público o resultado da pesquisa “A MANIFESTAÇÃO DA RELAÇÃO DE 

PODER NA INTERAÇÃO VERBAL DO ESTÁGIÁRIO EM SUA PRÁTICA 

DOCENTE”, sejam eles favoráveis ou não. Declaramos ainda que estamos de acordo com a 

proposta do referido projeto. 

 

 

 

Fortaleza-CE,         de junho de 2011. 

 

 

__________________________________________ 

Antônio Felipe Aragão dos Santos 
Pesquisador 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin 
Orientadora 
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Universidade Federal do Ceará 
Centro de Humanidades 

Programa de Pós-Graduação em Linguística 
 
 

Título do Projeto: Interação Verbal em Sala de Aula de Estágio 
Pesquisador Responsável: Antônio Felipe Aragão dos Santos 
Orientadora: Profa. Dra. Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin 
Nome da Instituição: Universidade Federal do Ceará 
 

ORÇAMENTO FINANCEIRO DETALHADO 
 

Itens a serem financiados 

Especificações Quantidade 

 Valor Unitário    Valor Total  

Papel A4 6  R$        14,00   R$      84,00  

Cartucho Preto para Impressora  8  R$        34,00   R$     272,00  

Pen Drive 8G 1  R$        80,00   R$      80,00  

DVD Virgem 20 R$          1,00 R$     20,00 

Internet  12  R$        49,90   R$     598,80  

Total Geral:  R$                         1.054,00  

 

Fortaleza-CE,         de junho de 2011. 

 

__________________________________________ 

Antônio Felipe Aragão dos Santos 
Pesquisador 

 

 

___________________________________________________ 

Profa. Dra. Eulália Vera Lúcia Fraga Leurquin 
Orientadora 

 


	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (T.C.L.E.)

