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RESUMO 

 

Esta pesquisa analisa o agir de estagiários de Francês Língua Estrangeira (FLE). Parte-

se da premissa de que é possível que o estagiário de língua estrangeira realize um agir 

característico de seu estatuto de professor em formação inicial. Então, o objetivo geral 

deste trabalho é investigar as bases do agir do estagiário de FLE para que se possa 

responder à seguinte pergunta: Como se constitui o agir do estagiário de FLE? Para isso, 

problematiza-se esse agir linguageiro através, principalmente, da abordagem do 

Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que analisa as ações humanas por meio de 

interpretações acerca do uso da linguagem (BRONCKART, 2009[1999]) e de seu 

diálogo com as figuras interpretativas do agir, chamadas de Figuras de Ação (BULEA, 

2010; 2014); ancora-se, também, nas contribuições da Linguística Aplicada sobre o agir 

professoral, o repertório didático (CICUREL, 2011) e os saberes (SCHNEUWLY & 

HOFSTETTER, 2009; VANHULLE, 2009; 2009a). Tal posicionamento teórico 

justifica a escolha metodológica pela autoconfrontação simples (CLOT e FAÏTA, 

2000), que é definido como um dispositivo de análise de verbalizações decorrentes da 

interpretação das ações humanas em situação de trabalho, caracterizando-se como uma 

pesquisa interpretativista. Quanto aos resultados, sobre as aulas, cada estagiária 

mobiliza recursos que são meios efetivos para ensinar, apoiados nos saberes. Isso 

demonstra que há o predomínio, segundo uma aula sobre objetos de ensino gramaticais, 

dos saberes para o ensino, enquanto os saberes a ensinar são mobilizados de maneira 

instável. Com relação às autoconfrontações, há uma intensa elaboração das figuras de 

ação ocorrência, experiência, definição e acontecimento passado (em um trecho), o que 

mostra uma compreensão do agir mais focalizada em procedimentos de ensino, do que 

na teorização. Dessa forma, esta pesquisa possibilita a indicação de um caráter mais 

pragmático do que deôntico, do agir do estagiário, pois este é compreendido por meio 

do que é/faz/sabe, em um dado momento, possuindo um repertório específico de seu 

estatuto de estagiário.  

Palavras-chave: Agir; Estagiário; Francês Língua Estrangeira; Saberes; Objetos de 

ensino gramaticais; Formação Inicial de Professores de Línguas. 

 

 



RÉSUMÉ 

Cette recherche analyse l‟agir de stagiaires de Français Langue Étrangère (FLE). On 

suppose qu‟il soit possible de constater que le stagiaire de langue étrangère réalise un 

agir qui caractérise son statut comme professeur en formation initiale. Donc, le but 

général de ce travail c‟est d‟analyser les bases de l‟agir du stagiaire de FLE pour qu‟on 

puisse répondre la question suivante : Comment l‟agir du stagiaire de FLE est 

constitué ? Pour cela, on problématise cet agir langagier selon, notamment, l‟approche 

de l‟Interactionnisme socio-discursif (ISD), qui analyse les actions humaines à l‟aide 

des interprétations sur l‟utilisation du langage (BRONCKART, 2009[1999]) et de son 

dialogue avec les figures interprétatives de l‟agir, désignées par la notion de Figures 

d‟Action (BULEA, 2010; 2014); on s‟appuie, aussi, sur le cadre de discussions de la 

Linguistique Appliquée à propos de l‟agir professoral, du répertoire didactique 

(CICUREL, 2011) et des savoirs (SCHNEUWLY & HOFSTETTER, 2009; 

VANHULLE, 2009; 2009a). Ce positionnement théorique justifie le choix 

méthodologique de  l‟autoconfrontation simples (CLOT e FAÏTA, 2000), qui est défini 

comme un dispositif d‟analyse de verbalisations issues de l‟interprétation des actions 

humaines en situation de travail, ce qui caractérise cette recherche comme 

interprétativiste. Par rapport aux résultats, à propos des cours, chaque stagiaire a des 

ressources, qui sont des moyens effectifs pour enseigner, appuyés sur les savoirs ; ce qui 

démontre qu‟il y a la prédominance, selon un cours à propos d‟objets d‟enseignement 

grammaticaux, des savoirs pour enseigner, alors que les savoirs à enseigner sont 

mobilisés de façon instable. À propos des autoconfrontations, il y a une forte 

élaboration des figures d‟action ocurrence, expérience, définition et événement passé 

(dans un extrait), ce qui montre une compréhension de l‟agir plus focalisée sur les 

procédures d‟enseignement, que sur la théorisation. De cette façon, cette recherche 

permet de désigner un caractère plus pragmatique que déontique de l‟agir du stagiaire, 

car celui-ci est compris par ce qu‟il est/fait/sait, situé à un certain moment ; ce qui 

caractérise un répertoire spécifique de son statut de stagiaire.  

Mots-clés : Agir ; Stagiaire ; Français Langue Étrangère ; Savoirs ; Objets 

d‟enseignement grammaticaux ; Formation initiale de professeurs de langues.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa
1
 trazemos um olhar acerca da formação inicial de 

professores de Francês Língua Estrangeira (FLE) com a finalidade de investigar o agir 

do estagiário, noção que traremos nos capítulos posteriores. Nosso interesse tem como 

origem a formação inicial e continuada acadêmica. Com relação à dimensão inicial, 

começamos nosso percurso profissional no curso de Letras, com habilitação em francês. 

Tivemos experiências em sala de aula, tanto no estágio, quanto fora dele. Isso nos levou 

a questionamentos sobre o agir em sala de aula e nos motivou uma pesquisa de 

mestrado (RODRIGUES, 2011), na qual buscamos investigar, no âmbito da formação 

inicial de professores, como estudantes realizavam atividades envolvendo a tradução da 

língua francesa. Continuamos nesse sentido, no entanto, direcionamo-nos para o 

estudante de FLE, considerando seu papel social de estagiário.  

Nossa investigação tem como motivação as discussões teóricas realizadas 

no seio do grupo de pesquisas GEPLA (Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística 

Aplicada) sobre a formação de professores de línguas, com ancoragem nos pressupostos 

teórico-metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD). 

Além dessas motivações iniciais, à medida que realizamos um levantamento 

bibliográfico de pesquisas desenvolvidas no Brasil, percebemos que algumas lacunas a 

respeito do estágio e sobre o agir do estagiário de línguas estrangeiras, principalmente, 

de francês se mostraram evidentes.  

No site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)
2
, 

encontramos alguns trabalhos relacionados ao nosso objeto de pesquisa. Assim, na tese 

de Bührer (2012), a autora vai estudar a identidade do aluno-professor de língua inglesa 

com o objetivo de melhor compreender como este licenciando constrói-se e é construído 

como professor, durante o curso de Letras, no Estágio Curricular Supervisionado. A 

pesquisa focaliza noções de identidade e de hibridismo a partir das concepções que têm 

os alunos sobre si mesmos.  

Também na tese de Pereira (2013) o foco é a formação inicial de professores 

de inglês, na disciplina de estágio supervisionado, sob a ótica das perspectivas crítica e 

sócio-histórico-cultural. O objetivo principal é compreender os sentidos que os 

participantes constroem acerca da docência em língua inglesa. Para isso, a autora 

                                                             
1
 O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Brasil (Capes) – Código de Financiamento 001.  

2 Disponível em http://bdtd.ibict.br/vufind/, acesso em 10 de janeiro de 2018. 

http://bdtd.ibict.br/vufind/
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buscou identificar e analisar os sentidos atribuídos, pelos participantes, à língua em 

estudo e ao ensino-aprendizagem da mesma, bem como identificar e analisar as 

percepções dos participantes com relação ao exercício da docência em língua inglesa.  

Na tese de Araujo (2013), a autora analisa a prática em sala durante o 

estágio supervisionado em Português Língua Materna, no que diz respeito à 

transposição didática dos professores em formação. As problematizações desse trabalho 

tratam da maneira como os estagiários ensinam, das figuras de ação e marcas 

enunciativas manifestadas nos discursos verbalizados, tanto pelos estagiários, quanto 

pelas professoras-regentes sobre o agir e das ações que os estagiários realizam diante 

dos impedimentos e conflitos efetivos de trabalho para cumprirem seus objetivos 

predefinidos.  

No trabalho de Santos (2014), o autor se propôs a identificar a influência 

das representações, que são construídas fora e dentro do contexto do curso de Letras, na 

formação do saber docente do estagiário de FLE. O pesquisador analisa as 

representações sobre a prática, em sala, do estagiário geradas em situação de 

autoconfrontação.  

Na tese de Bueno (2007), a autora trabalha com textos prescritivos e textos 

feitos por estagiários para investigar as representações construídas sobre o trabalho do 

professor. A pesquisadora constata que o modelo de agir do estagiário é constituído nos 

textos teóricos e não nas atividades práticas e que o agir pretendido é o dos textos 

teóricos, ou seja, o prescritivo.  

Silva (2013) traz como objetivo principal de sua tese caracterizar o agir 

didático de duas professoras de Português Língua Materna, durante duas práticas de 

ensino de dois gêneros textuais: história em quadrinhos e conto. A autora traz um novo 

conceito, o “agir didático”, que focaliza a ação do professor já licenciado e que 

retomaremos, adiante, por ser uma definição relevante para a compreensão do “agir do 

estagiário”, investigado por nós.  

De maneira geral, dentre as pesquisas citadas, percebemos os seguintes 

tratamentos temáticos acerca: da formação docente em uma perspectiva em que se 

verificam conflitos e reflexões que advêm dessa formação; de questões sobre o ensino e 

a aprendizagem, focalizando o desenvolvimento do idioma pelo estudante de FLE; de 

crenças e de identidades para descrever problemas encontrados na prática de sala de 

aula; da escrita de relatórios de estágio para saber as representações que têm os 

estagiários sobre a própria prática; da análise de documentos oficiais e/ou prescritivos 
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que podem interferir em ações durante o estágio supervisionado; e da definição do 

estagiário como aluno-professor ou professor-estagiário para investigar características 

do trabalho que possam contribuir com a noção de conflitos. 

Diante do exposto, percebemos que há discussões sobre a distância entre 

teoria e prática e sobre como o estagiário não consegue fazer o que deveria fazer. As 

lacunas observadas nos apontam que é necessário dar atenção ao estagiário e ao seu agir 

efetivo, realizado enquanto ele dá aula, para que possamos reconhecer suas 

características (e propor intervenções na formação). Nosso trabalho se diferencia dos 

outros, na medida em que investiga o momento da aula do estagiário de FLE, a partir da 

mobilização de saberes sobre o objeto de ensino e da compreensão do próprio estagiário 

sobre sua prática. Também analisamos como essa atuação nos dá indícios de uma 

caracterização específica referente ao repertório desse ator. Lidamos, portanto, com o 

perfil do estagiário na situação em que ele leciona. Ou seja, estamos falando de um agir 

específico, realizado por um sujeito que assume uma turma como estagiário de FLE e 

que, ao mesmo tempo, é estudante dessa língua na graduação.  

Segundo o que pesquisamos para contextualizar nossa tese, encontramos 

poucos trabalhos que tratam, especificamente, do estagiário. Dentre essas pesquisas, 

podemos destacar as que se situam, em contexto brasileiro, de Leurquin e Peixoto 

(2017) e, em contexto suíço
3
, de Vanhulle (2009) e de Balslev (2016; 2017). Ainda em 

contexto brasileiro e aproximando-se de nosso trabalho, podemos ressaltar a pesquisa de 

Bueno (2007), em que o termo “agir do estagiário” aparece, pela primeira vez na 

literatura sobre o estágio.  

Logo, com base na perspectiva de observar o estagiário, buscamos 

compreendê-lo por meio do que ele realiza, de fato, e do que ele ainda deve aprender a 

fazer para ser profissional. Nossa abordagem se constitui por uma via positiva do 

estagiário, do que ele é, e não do que ele ainda não é. Ou seja, ao invés de observar o 

estagiário pelo que ele deveria ser, de maneira deôntica, observamos o estagiário, em 

nossa pesquisa, pelo que ele sabe fazer, no momento em que ele dá aula, o que significa 

uma via de acesso pragmática.  

Nesse sentido, esta tese propõe uma discussão a partir da atualização das 

práticas de sala e da interpretação sobre elas, dando-nos a possibilidade de conhecer o 

                                                             
3 Como já dissemos, nosso trabalho está localizado no âmbito de pesquisas do GEPLA, que, por sua vez, 

dialoga com os pressupostos teóricos desenvolvidos na Suíça. Em virtude disso, realizamos o estágio 

sanduíche, por quatro meses, nesse país, e tivemos contato com os referidos estudos e pesquisadores.   
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que se faz em sala e como se faz. Essa análise não tem o intento de ser unilateral, no 

sentido de uniformizar as práticas de seres humanos únicos, mas de localizá-los e 

descrever suas práticas em um dado momento. Essa visada não exclui outros indivíduos 

que se encontram nessa mesma situação de estágio.  Portanto, apresentamos uma análise 

com base em dados que nos dão um quadro geral do contexto onde pesquisamos. Dessa 

forma, nossos dados envolvem textos produzidos por estagiários de FLE em situação de 

sala de aula e de autoconfrontação simples.  

Para isso, admitimos como objetivo principal de pesquisa: investigar as 

bases que constituem o agir do estagiário de FLE. Para analisá-lo, elencamos os 

seguintes objetivos específicos:  

1) Investigar em que se baseia e como se organiza o agir do estagiário de FLE; 

2) Analisar como se dá a interação entre o agir do estagiário e o objeto de ensino 

evidenciado; 

3) Investigar como as dimensões linguísticas disponíveis através da 

autoconfrontação podem reconfigurar o agir do estagiário de FLE. 

Para isso, pensamos nos seguintes questionamentos:  

1) Em que se baseia e como se organiza o agir do estagiário de FLE? ; 

2) Quais são os objetos de ensino evidenciados no agir efetivo do estagiário de 

FLE? ; 

3) Em que medida a autoconfrontação pode provocar uma reconfiguração no agir 

do estagiário de FLE? 

Nossos objetivos e nossas questões estão apoiados nas seguintes categorias: 

1) repertório didático e saberes para identificarmos as especificidades do agir do 

estagiário de FLE;  

2) Saberes a ensinar e saberes para o ensino para compreendermos a interação 

entre objeto de ensino e agir do estagiário e;  

3) figuras de ação e repertório para analisarmos as ações dos estagiários.  

Tendo em vista tais informações, fizemos uma correspondência entre os 

objetivos, perguntas e categorias do item de número 1 e, assim, sucessivamente e 

chegamos a um agrupamento dos temas tratados em cada um dos itens, por 

semelhanças.  

Dessa maneira, com relação aos objetivos, perguntas e categorias dos itens 

1, temos o tratamento temático sobre a especificação do agir que pode nos possibilitar 

a compreensão do repertório do estagiário de FLE. Com relação aos objetivos, 
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perguntas e categorias dos itens 2, temos a interação entre agir e objeto de ensino que 

nos encaminha à compreensão do movimento do saber do estagiário acerca do ensino de 

gramática de FLE. E, por último, quanto aos objetivos, perguntas e categorias dos itens 

3, temos o (re)conhecimento das ações que nos orienta a (re)construir junto ao 

estagiário a noção que ele tem de si e de seu trabalho desenvolvido sobre o ensino de 

gramática de FLE. Esse tratamento temático nos possibilita compreender o caminho 

teórico tomado, nesta pesquisa, cujo estabelecimento se dá no capítulo 2, referente às 

teorias que subsidiam nossa investigação. Assim como o GEPLA, citado anteriormente, 

também elegemos o quadro teórico-metodológico do ISD (Bronckart, 2009 [1999]; 

2006; 2008; 2012) como norteador principal do nosso trabalho, em consonância com as 

contribuições teóricas de Bulea (2010; 2014), Schneuwly e Hofstetter (2009), Vanhulle 

(2009; 2009a) e Cicurel (2011a).  

De posse dessa orientação teórica, no capítulo 3, tratamos sobre o contexto 

do estágio em FLE, evidenciando os cursos de licenciatura no Brasil e enfatizando a 

figura do estagiário como peça fundamental para nossa investigação. Acreditamos que a 

relação entre aprender a ser professor e aprender a língua estrangeira é central para 

compreender o agir do estagiário de LE e descrevê-lo, conforme anunciamos. Por essa 

razão, pretendemos contribuir com a discussão sobre repertório didático (cf. CICUREL, 

2011), direcionando o olhar para o contexto de formação inicial de professores de FLE 

e, consequentemente, para o estagiário e seu repertório.  

No capítulo 4, apresentamos a metodologia que estrutura essa pesquisa, 

descrevendo o contexto geral do trabalho, os participantes, os instrumentos de geração 

de dados e os procedimentos para analisá-los. Com relação às análises, no capítulo 5, 

apresentamos descrições dos contextos físicos e das ações das estagiárias, bem como 

investigamos as transcrições dos registros textuais produzidos nas interações em sala de 

aula e nas autoconfrontações. Apoiados nessa trajetória, almejamos que esse trabalho 

possa contribuir com pesquisas, que se vinculem ao nosso tema, e, sobretudo, com a 

formação inicial de professores de FLE ou de LE em geral.  

No próximo capítulo, apresentamos o referencial que fundamenta esta tese.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo, tratamos das bases teóricas que foram selecionadas para 

analisarmos o agir do estagiário de FLE. Para chegarmos a esse agir foi necessário 

observar as condutas de sala de aula e as representações acerca delas. Dessa maneira, 

nossos dados se compõem das ações de linguagem constituídas nas interações didáticas 

no contexto da sala de aula de FLE (geradas a partir de gravações audiovisuais) e das 

interpretações sobre tais ações em sessões de autoconfrontações simples.  

Inseridos no campo da Linguística Aplicada, dialogamos com as propostas 

das Ciências da Linguagem e da Didática das Línguas, assumindo, no que concerne à 

primeira abordagem, os pressupostos teórico-metodológicos do ISD (BRONCKART, 

2009[1999]; 2006; 2008; 2012), para que pudéssemos chegar à noção de figuras de 

ação (BULEA, 2010; 2014), e, no que concerne à segunda abordagem, os conceitos de 

saberes (SCHNEUWLY & HOFSTETTER, 2009; VANHULLE, 2009; 2009a) e de 

repertório didático (CICUREL, 2011a), para que pudéssemos contribuir com as 

discussões relativas ao papel da linguagem e do agir específico do estagiário de FLE, 

que faremos no capítulo 3.  

Nossas escolhas teóricas devem-se às seguintes motivações: primeiro, 

porque acreditamos, em acordo com Bronckart (2008), a partir das concepções de 

Rastier (2003; 2006), que a linguagem é uma característica fundamental do humano, 

semiotizada através dos textos. É, portanto, nestes que nosso trabalho encontra-se 

ancorado. De um lado, temos os textos produzidos por estagiários em situação de ensino 

e, de outro, temos textos produzidos pelos mesmos estagiários em situação de 

autoconfrontação. As duas produções nos dão acesso às ações humanas, porém por vias 

diferentes. No caso, estas ações não podem ser compreendidas somente pela observação 

das condutas, propriamente ditas, mas é necessária uma interpretação sobre as mesmas 

(BRONCKART, 2004), na medida em que a autoconfrontação pode proporcionar um 

momento de observação daquilo que estamos acostumados a vivenciar rotineiramente. 

As vias de acesso são, então, complementares e construídas pela linguagem.  

O segundo motivo dialoga com o primeiro, na medida em que consideramos 

as ações humanas constituídas pelas dimensões sociais, históricas e culturais 

(BRONCKART, 2009[1999]) e que essas dimensões atravessam o funcionamento da 

linguagem.  
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Como já citamos na introdução, dentre os objetivos apresentados e 

perguntas da tese, fizemos um agrupamento de temas, considerando as categorias de 

análise e as relações entre elas. Esses temas nos possibilitaram construir o referencial 

teórico selecionado para esta tese. Retomamos o caminho teórico que segue a 

tematização sobre a qual acabamos de tratar.  

O primeiro tema, relacionado ao primeiro objetivo, diz sobre a 

especificação do agir, pois objetivamos compreender o repertório específico do 

estagiário de FLE. O segundo, relacionado ao segundo objetivo, trata da interação 

entre agir e objeto de ensino sob a perspectiva de compreender o movimento do saber 

do estagiário acerca do ensino de gramática de FLE. E o terceiro tema, referente ao 

terceiro objetivo, lida com o (re)conhecimento das ações para que possamos 

(re)construir com o estagiário a noção que ele tem de si e de seu trabalho desenvolvido 

sobre o ensino de gramática de FLE.  

Construímos este capítulo sob a perspectiva destes temas, mas não na 

mesma ordem em que apresentamos. Logo, nosso texto tem a seguinte lógica: com 

relação ao tema especificação do agir, primeiramente, apresentamos, de forma breve, a 

constituição do ISD no cenário francófono suíço e brasileiro. Depois, expomos o 

modelo de análise de textos do ISD, focalizando nas categorias que, linguisticamente, 

empreendem a caracterização das figuras de ação, que culmina na temática sobre o 

(re)conhecimento das ações. Para finalizar esse momento, com relação à interação 

entre agir e objeto de ensino, apresentamos, sob um ponto de vista didático, os saberes 

mobilizados em situação docente, bem como o repertório. Ressaltamos que, para 

viabilizar esse plano, fizemos o seguinte caminho, considerando o conjunto de dados 

que temos – aulas e autoconfrontações: para analisar as aulas, consideramos os saberes 

e o repertório; para analisar as autoconfrontações, evidenciamos as figuras de ação, o 

que ficará mais claro nos capítulos referentes à metodologia e à análise dos dados. Para 

uma melhor compreensão do ISD, apresentamos, a seguir, uma seção sobre esse quadro 

teórico. 

2.1 Sobre a especificação do agir: constituição teórica do ISD e suas contribuições 

para o estudo da linguagem 

Nos anos 80, na Universidade de Genebra, na Suíça, especificamente, na 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, estudiosos do departamento de 
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Didática das Línguas, como Bernard Schneuwly, Daniel Bain, dentre outros, 

começaram a constituir um grupo, sob a coordenação de Jean-Paul Bronckart, para 

estudar o pensamento consciente humano, a partir dos postulados de Vigostki, e, mais 

tarde, a importância da linguagem para o processo de construção do pensamento. O que 

levou esse grupo a trabalhar conceitos sobre o funcionamento dos textos e dos discursos 

e a lançar a primeira obra, chamada Fonctionnement des discours (FdD), de 1985, como 

resultado de tais pesquisas.  

Na sequência, em 1997, Jean-Paul Bronckart publicou a obra Activité 

langagière, textes et discours (Atividade de linguagem, textos e discursos), que 

oportunizou a divulgação das bases teórico-metodológicas (oriundas da proposta teórica 

da Psicologia da linguagem e da epistemologia do interacionismo social) do ISD, 

chegando a tradução para o português, no Brasil, em 1999. A partir de então, o ISD se 

constituiu como uma Ciência do Humano, pois seus trabalhos abordam o estudo da 

linguagem humana, tendo em vista sua organização histórica, social e cultural, além de 

trazer contribuições para o campo da Linguística, no que diz respeito à análise textual e 

discursiva. 

Devido ao delineamento das pesquisas, outros acontecimentos foram 

primordiais para o desenvolvimento dessa Ciência, por exemplo, a formação de um 

subgrupo, Langage – Action – Formation, LAF, e da intensa publicação de artigos do 

autor Bronckart que culminou em livros como, por exemplo, o intitulado Atividade de 

linguagem, discurso e desenvolvimento humano, lançado no Brasil, em 2006. Mas antes 

mesmo de tais publicações, sabemos que a entrada do ISD no contexto brasileiro 

aconteceu em 1995 com a tese de Anna Rachel Machado e com a promoção do evento I 

Encontro Internacional do ISD na PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo). Ao longo desses anos de pesquisa, reformulações na teoria vêm sendo 

apresentadas como as que podemos conferir na revista Texto!, de Portugal, em 2008 e, 

em seguida, nas Terceras Jornadas Internacionales de Investigación y Prácticas en 

Didáctica de las lenguas y las literaturas, na Argentina, em 2012. Em virtude da 

ampliação do quadro teórico-metodológico e da visibilidade que tomou a proposta, o 

ISD está presente em todas as universidades brasileiras, por exemplo, na já citada PUC-

SP, na UEL (Universidade Estadual de Londrina), na PUC-Minas (Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais), na UFMG (Universidade Federal de Minas 

Gerais), na UNISINOS (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), na UFC 
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(Universidade Federal do Ceará) e na UFPB (Universidade Federal da Paraíba), que, 

consequentemente, mantêm grupos de pesquisas ancorados nos pressupostos do ISD.  

As bases que uniram tais instituições contam com as contribuições de 

linguistas, como Saussure, Voloshinov, Rastier e Coseriu; de filósofos, como Ricoeur e 

Habermas; e de psicólogos, como Vigotski, dentre outros. Os estudos desenvolvidos por 

tais autores trazem noções sobre texto, língua e linguagem, semântica da ação, 

desenvolvimento humano e gêneros do discurso. Nesse sentido, devido às trocas 

teóricas entre as áreas das Ciências da Linguagem, da Psicologia e da Didática das 

Línguas, o ISD traz uma concepção integrada da linguagem e situa-se como “Ciência 

integrada do Humano” (grifo nosso), cuja tese central é “a ação constitui o resultado da 

apropriação, pelo organismo humano, das propriedades da atividade social mediada pela 

linguagem” (BRONCKART, 2009[1999], p. 42) 

Isso nos confirma que, sob o eixo praxiológico que delineia as Ciências da 

linguagem há trinta anos, o foco do ISD é analisar as possíveis relações entre o domínio 

da linguagem e do agir humano e assim: 

(...) compreender a linguagem, de início, como uma atividade articulada a 

um quadro social e como uma atividade que se realiza em textos, textos que 

provêm de um gênero e que são construídos com os recursos de uma dada 

língua natural
4
 (grifos do autor). (BRONCKART, 2008, p. 10) 

(tradução nossa) 

Nesse sentido, o trabalho teórico do ISD, segundo Bronckart (2008; 2012), 

considera três temas maiores: 1) um conceito sobre as relações entre a ordem das 

atividades sociais humanas e a ordem dos fenômenos propriamente linguageiros ou 

linguísticos ; 2) um conceito para a organização dos textos, a arquitetura textual ; 3) 

uma metodologia de análise dos textos.   

Nesta pesquisa, baseamo-nos no primeiro item, pois evidenciamos o papel 

da linguagem em relação ao agir do estagiário. Para um maior esclarecimento, 

definimos algumas noções com as quais trabalharemos sobre as relações que se 

estabelecem entre as atividades sociais e a linguística, considerando o ISD. Mostramos 

uma concepção destes domínios, realizada por Bronckart (2008; 2012), que, após 

                                                             
4 “(...) saisir ce langage d‟abord comme une activité articulée à un cadre social, et comme une activité 

qui se réalise en textes, textes qui relèvent d‟un genre et qui sont construits avec les ressources d‟une 

langue naturelle donnée” (grifos do autor).  
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intercâmbios teóricos com François Rastier, foi reorganizada e se apresenta conforme o 

seguinte esquema, vejamos:  

Figura 1 - Ordem da atividade social e da Linguística 

 
 

 

         Situação             Curso da ação  

 
Fonte: Bronckart (2008; 2013).  

 

Podemos compreender a figura 1 da seguinte maneira: a dimensão 

praxiológica se refere às atividades humanas finalizadas. Ela possui duas formas de 

intervenção no mundo que estão associadas ou interdependentes, uma não verbal 

(atividade prática) e outra verbal (atividade de linguagem).  

No que concerne à “atividade prática”, as noções como “campo prático” e 

“prática”, conforme foram propostas por Rastier (2001), são mantidas. Então, “campo 

prático” é um subconjunto organizado por atividades determinadas, como as que têm 

sido elaboradas na sócio-história de um grupo; e “prática” é entendida como ocorrência 

situada de uma atividade que se inscreve em um desses campos práticos.  

Quanto ao conceito de “atividade linguageira”, corresponde a discurso (ou 

atividade discursiva) e se refere ao fato de que os humanos falam ou escrevem em 

situações determinadas. Ela tem um caráter relativamente “formal” no sentido de que o 

processo implicado é concebido na abstração do sistema semiótico (na ocorrência da 

língua natural) utilizado. No entanto, tal atividade pode ser descrita e definida segundo 

parâmetros do estrito registro praxiológico: uma dada pessoa ou um dado grupo de 

Gênero 
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pessoas “produz linguagem” em uma dada situação, em função de um dado objetivo e 

de um dado resultado.  

As atividades linguageiras são realizadas em “ações de linguagem situadas” 

e possuem origem em uma pessoa. Para a análise destas ações, temos o seguinte 

aspecto: uma dimensão de “situação” (inicial), que é a das representações que essa 

pessoa tem no início de seu agir, com base em parâmetros do contexto físico (quem é o 

emissor, elementos de espaço e de tempo da ação) e em parâmetros do contexto 

sociosubjetivo (papel do enunciador, dos destinatários e objetivo). Tais representações 

podem ser constituídas de conhecimentos que a pessoa tem das relações no seu meio 

linguageiro, entre campo prático e campo genérico, de um lado, e gênero e prática, de 

outro. Elas possuem uma dimensão do “curso da ação”, constituída pelo desdobramento 

temporal efetivo do agir linguageiro com o conjunto das bifurcações e reajustes que 

necessariamente comportam.  

A dimensão linguística concerne à mobilização dos recursos de uma língua 

natural e possui três eixos: “campo genérico”, “gênero” e “texto”. O primeiro é definido 

como um conjunto organizado de gêneros articulados em um ou vários campos práticos; 

o segundo como um subconjunto de formas textuais que provêm de um desses campos; 

e o terceiro, o “texto”, trata-se de ocorrências situadas e atuais de um desses gêneros.   

As flechas cruzadas entre o campo prático e o campo genérico, de um lado, 

prática e gênero de outro, destacam a complexidade, a mobilidade e os efeitos de idas e 

vindas que se produzem ao longo do tempo entre a ordem das práticas, de um lado, e a 

dos gêneros textuais, de outro. 

As condições de produção dos textos empíricos figuram na parte inferior 

direita do esquema: eles são construídos sobre o modelo de um gênero, por uma pessoa 

realizando uma ação de linguagem; a situação dessa ação é determinada por 

conhecimentos que essa pessoa possui de seu contexto, de um lado, das modalidades de 

relações entre os campos práticos e os campos genéricos estabelecidos na sua 

comunidade, de outro.  

De base desse esquema, esclarecemos outras noções importantes utilizadas 

neste trabalho, como atividade, agir e ação. A primeira concepção se refere à própria 

linguagem que podemos compreender como uma atividade social específica, uma 
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atividade de discurso. Essa ideia foi postulada por Humboldt, que iniciou a mudança do 

modo de conceber as relações entre a linguagem, como capacidade da espécie humana 

(feita de estruturas universais), e as línguas naturais. Este autor, no século XIX, 

afirmava que a linguagem só existiria nas línguas naturais e que, estas, deveriam ser 

estudadas, antes, em sua diversidade, para depois, ver o que têm em comum e poder 

estabelecer a especificidade daquilo que podemos, então, chamar de linguagem 

(BRONCKART, 2008).  

Desta maneira, a linguagem só existe nas línguas naturais e estas só 

poderiam existir nas práticas verbais, ou, como Bronckart (2008, p. 71) afirma, em um 

agir “dirigido a” (grifo do autor), que se define como discurso. Nesse sentido, a 

linguagem-língua é uma atividade que está em constante dinamicidade e criatividade, o 

que fundamenta em duas teses tanto o interacionismo social, quanto o interacionismo 

sociodiscursivo da seguinte maneira: primeiro, a linguagem é produtora de objeto de 

sentidos, e, segundo, ela é concebida como atividade de linguagem, ela é atividade 

social e semiótica. 

Com relação ao termo agir, podemos defini-lo como “qualquer forma de 

intervenção orientada de um ou de vários seres humanos no mundo” (BRONCKART, 

2008a, p.120). Partimos de um agir especificamente humano que é o agir comunicativo 

verbal. Esse agir, também chamado de agir-referente, constitui tanto o que podemos 

capturar das condutas observáveis, como as interpretações sobre tais condutas.  

Tratando-se da ação, podemos defini-la como sequência de eventos 

imputáveis a um agente, ao qual é atribuído motivos, intenções e instrumentos 

(BRONCKART, 2006). Compreendemos o termo atividade como sequência de eventos 

de dimensões motivacionais, intencionais e instrumentais, mas mobilizados por um 

coletivo.  

Essa distinção é primordial para que possamos empreender as análises. 

Nessa linha, apresentamos, de maneira breve, o modelo de análise de textos do ISD, 

considerando a utilização de algumas categorias neste trabalho. 

 

2.1.1 O modelo de arquitetura textual 

Como dissemos, apresentamos, brevemente, o modelo de arquitetura textual 

que é subsídio para as análises dos textos e/ou discursos no ISD. Tendo em vista o 

primeiro modelo de arquitetura textual, de 1997, em Activités langagières, textes et 
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discours, algumas modificações foram propostas. Na ilustração, a seguir, podemos 

observar o modelo reorientado. É a partir, então, desta reformulação que fazemos uma 

rápida exposição das primeiras categorias do ISD.  

Figura 2 - Arquitetura textual 

Fonte: Bronckart (2008; 2012).  

 

Na infraestrutura, considerado o nível profundo da organização textual, 

diferenciamos um item referente ao conteúdo temático semiotizado e a sua organização 

e um item referente aos tipos de discurso, como as suas articulações. No plano da 

organização temática, temos as noções da temática e da planificação, que têm como 

base os estudos de Rastier, citados por Bronckart (2008)
5
. A primeira diz respeito aos 

universos semânticos ou temas evocados em um texto, associando-se à dimensão 

agonística, que, segundo Bronckart (2015, p. 113), “é o tema real de um texto, além dos 

seus aspectos visíveis”. Para sua análise, precisamos localizar os semas que constituem 

os textos e evidenciar a estrutura paradigmática que os constrói, ou da qual procedem, e 

as redes isotópicas, nas quais os semas se desenvolvem linearmente no texto. A segunda 

noção consiste na disposição linear dos temas em todos os níveis do texto. 

Com relação ao plano da organização discursiva, é necessário conhecer os 

tipos de discurso e suas modalidades de articulação para permitir a passagem de um tipo 

a outro. No caso deste item, foram feitas duas alterações, considerando o modelo inicial 

desenvolvido em 1997: a primeira diz respeito à coesão verbal, que era localizada no 

nível da textualização e que, agora, está no nível dos tipos de discurso; a segunda diz 

                                                             
5 Cf. Rastier, F. (1989). Sens et textualité. Paris : Hachette.  
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respeito ao tipo de análise que deve ser mais detalhada, observando as determinações 

que o sistema de coordenadas, que caracteriza os tipos de discurso, exerce sobre as 

modalidades de organização sintática e macro-sintática.    

Por sua vez, os tipos de discurso, uma das maiores contribuições do ISD, 

são modalidades do agir de linguagem expressas por quatro formas linguísticas 

relativamente estáveis. Tais modalidades ou segmentos textuais podem ser identificados 

e diferenciados, através de tempos verbais, pronomes e organizadores textuais, por 

exemplo. Para identificá-los e descrevê-los, Bronckart (2009[1999]) fundamentou-se 

nos trabalhos de Benveniste (sobre os dois planos da enunciação, o da história e o do 

discurso), de Weinrich (sobre os tempos do comentário e da narração) e de Simonin-

Grumbach (sobre os tipos de discurso) para dar continuidade a eles, no sentido de 

descrever os planos da enunciação, as operações psicológicas e as configurações de 

unidades linguísticas que traduzem tais mundos (cf. BRONCKART, 2009[1999]).  

Esses mundos são construídos baseados em dois subconjuntos de operações 

ou de procedimentos psicológicos. O primeiro mostra a relação entre as coordenadas do 

conteúdo temático e as coordenadas do mundo ordinário em que se desenvolve a ação 

linguageira que origina o texto. Neste caso, o agente pode realizar, de duas maneiras, 

uma escolha em seu texto referente ao grau de implicação na situação concreta de 

produção: de um lado, ele apresenta ou não, em seu texto, referências explícitas aos 

parâmetros da situação de produção, implicando-se nesta. De outro lado, caso ele 

escolha não integrá-las à situação de produção, o texto se torna autônomo em relação a 

esses parâmetros, não havendo, assim, claramente, marcas linguísticas que demonstrem 

indícios dos parâmetros da situação. 

O segundo trata da relação entre as diferentes estâncias de agentividade e 

sua inscrição espaço-temporal. Nessa operação, o agente pode situar, também, de duas 

maneiras, as representações dos mundos formais mobilizados na produção de um texto. 

Ora ele as situa em um mundo distante (ou disjunto) do mundo da interação social em 

curso, ora ele as localiza em outro mundo mais próximo (ou conjunto) ao da interação 

social, da qual faz parte.  

Essas distinções combinam, de um lado, a oposição entre a ordem do narrar 

e do expor e, de outro, a oposição entre autonomia e implicação, o que, 

consequentemente, permite definir quatro mundos discursivos: (I) mundo do expor 
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implicado, (II) mundo do expor autônomo, (III) mundo do narrar implicado e (IV) 

mundo do narrar autônomo.  

Os cruzamentos entre esses aspectos projetam os quatro tipos de discurso: 

(I) discurso interativo (conjunto e implicado), (II) discurso teórico (conjunto e 

autônomo), (III) relato interativo (disjunto e implicado) e (IV) narração (disjunto e 

autônomo), com os quais se podem construir diferentes e ilimitados gêneros de texto. 

Em uma produção de linguagem, cada um desses discursos são traduzidos 

por marcas linguísticas. Por exemplo, o discurso interativo possui a presença de formas 

verbais e de pronomes de 1ª e de 2ª pessoa, como: eu, você, nós, que implicam os 

participantes da interação, bem como a presença de nomes próprios e do pronome 

indefinido em francês on, em português do pronome a gente. Apresenta também 

referências explícitas aos parâmetros da situação de ação, com a presença de dêiticos 

espaciais e temporais, como aqui, hoje, agora, etc. Mesmo que se apresente em forma 

de diálogo, produzido oralmente ou por escrito, o discurso interativo se realiza segundo 

unidades que remetem a própria interação verbal, seja real ou encenada. Como sabemos, 

nos diálogos, a interação é marcada pela alternância de turnos de fala e pela presença de 

frases não declarativas.  

O discurso teórico caracteriza-se pela ausência de referência aos 

participantes, ao tempo e ao lugar de interação. É possível identificar presente genérico 

e frases passivas e declarativas, estabelecendo uma relação de disjunção temporal. Há 

presença de múltiplos organizadores com valor lógico-argumentativo (como, de outro 

lado, de fato, primeiro, mas etc.).  

O discurso relato interativo desenvolve-se em uma situação de interação 

que pode ser real ou posta em cena; implica um dos participantes da interação por meio 

de unidades linguísticas, como formas verbais e pronomes de 1ª pessoa, e pelos 

pretéritos perfeito e imperfeito, que colocam os fatos narrados distantes do momento de 

produção, havendo, assim, uma relação de disjunção. Observamos a presença de 

organizadores temporais, que traduzem o narrar desenvolvido a partir da origem 

espaço-temporal, explícita ou não (quando eu tinha dez anos, outro dia, etc.). Também 

aparecem pronomes de 1ª e 2ª do singular e do plural, que remetem diretamente aos 

protagonistas da interação verbal em cujo quadro o relato se desenvolveu. 

E, por fim, o tipo de discurso narração que, geralmente, comporta frases 

declarativas. Neste tipo de discurso, não há unidade linguística referente aos 

participantes ou ao tempo e ao espaço da interação, havendo uma tendência de 
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referência temporal absoluta (em 1999, no ano seguinte, certo dia, etc.). O discurso 

narração traz dois tempos de base nitidamente dominantes, o pretérito perfeito simples 

e o imperfeito; é ausente de pronomes e adjetivos de primeira e segunda pessoa do 

singular e do plural, que remetem diretamente ao agente produtor do texto ou aos seus 

destinatários. 

Com relação ao nível intermediário, o dos mecanismos de textualização, 

foram conservados os mecanismos de conexão e de coesão nominal que permitem a 

progressão e a coerência temática e estão articulados à linearidade do texto. Podemos 

compreender estes mecanismos em dois planos, o do significado e o do significante. 

Quanto ao plano do significado, a conexão tem como função geral tornar aparentes 

certas articulações da organização textual, função que pode ser decomposta em várias 

sub-operações, segundo o nível de estruturação concernente: conforme a terminologia, 

“segmentação” para as articulações entre tipos de discursos; “demarcação” para as 

articulações entre sequências ou outras formas de planificação e “ligação” para as 

articulações que dependem da sintaxe frástica. A coesão nominal torna aparentes as 

solidariedades que existem entre argumentos que têm em comum uma ou outra 

propriedade sêmica, função através da qual podemos distinguir as sub-operações de 

“introdução de um novo argumento” e de “retomada” deste. Quanto ao plano do 

significante, os mecanismos de conexão se realizam por meio de organizadores textuais 

(conjunções, advérbios, grupos preposicionais ou nominais, etc.). E os de coesão 

nominal são realizados por nomes, grupos nominais e pronomes, ou, como podemos 

chamar tais unidades de “anáforas”.  

Com relação ao nível mais superficial, temos os mecanismos de 

posicionamento enunciativo que constituem a construção de uma instância geral de 

organização do texto (chamada de narrador ou de enunciador, mas que Bronckart, no 

texto de 2008, opta pelo termo “foco enunciativo”, chamado, anteriormente, de 

“textualizador”). Neste caso, o foco enunciativo atribui a essa instância a 

responsabilidade do conteúdo temático. É nessa instância que o foco enunciativo põe em 

cena uma ou várias vozes expressas no texto, por exemplo, a voz dos personagens, das 

instâncias sociais, do próprio autor que produz o texto ou uma voz neutra. As 

modalizações (ou atribuições modais) traduzem as avaliações do conteúdo temático 

provenientes de qualquer uma dessas vozes e se realizam através de advérbios, de certos 

tempos verbais e de construções impessoais. Elas podem ser vistas a partir de dois 

planos, o significado e o do significante.  
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No plano do significado, temos quatro subconjuntos de atribuições que são 

as modalizações lógicas ou epistêmicas, deônticas, apreciativas e pragmáticas. As 

modalizações lógicas consistem em uma avaliação de elementos do conteúdo temático, 

segundo conhecimentos elaborados e organizados no âmbito das coordenadas formais 

do mundo objetivo. Essas modalizações apresentam esses elementos sob o ângulo das 

condições de verdade, como fatos possíveis, prováveis, eventuais, necessários, etc (por 

exemplo, certamente, necessariamente, talvez).  

As modalizações deônticas consistem na avaliação de elementos do 

conteúdo temático que têm apoio nos valores, nas opiniões e nas regras constitutivas do 

mundo social. Elas apresentam esses elementos sob o ângulo do direito, da obrigação 

social e/ou das normas (por exemplo, é possível, é permitido, é preciso¸ é desejável).  

As modalizações apreciativas consistem na avaliação de elementos do 

conteúdo temático que procedem do mundo subjetivo da voz que é fonte do julgamento. 

Elas apresentam esses elementos como benéficos, infelizes, estranhos, etc (por exemplo, 

infelizmente, é estranho). 

As modalizações pragmáticas consistem na mobilização da 

responsabilidade (capacidades, motivos ou razões) do agente, considerando os 

processos que lhe são imputados (por exemplo, ele poderia fazer, queria fazer).  

No plano do significante, a marcação das modalizações é realizada por 

unidades ou estruturas diversas que podem ser agrupadas em quatro subconjuntos. O 

primeiro é o conjunto dos tempos do verbo do modo condicional. O segundo conjunto é 

o das relações predicativas (entre o sujeito e o verbo) direta (formado por sujeito e 

verbo, por exemplo, eu faço) ou indireta (formada por sujeito, metaverbo e verbo, por 

exemplo, eu quero fazer e eu tenho que fazer). Este segundo grupo pode denotar, além 

de modalizações, construções indicando processos linguageiros ou de pensamento ou 

ações. O terceiro corresponde aos advérbios ou às locuções adverbais, como, por 

exemplo, certamente, provavelmente, sem dúvida, talvez, etc. E o quarto trata-se de 

frases impessoais que regem frases subordinadas completivas, por exemplo, é provável 

que, é lamentável ou frases adverbiais que regem uma frase completiva, como, a 

construção sem dúvida que.  

O modelo do qual acabamos de falar subsidia as figuras de ação, que 

veremos, a partir de agora.  
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2.2 (Re)conhecimento das ações: figuras de ação 

Neste tópico, apresentamos uma breve sistematização dos aspectos do agir, 

bem como de suas características textuais, que são mobilizados pelo actante na 

interpretação desse agir. Como dissemos, para a compreensão global das figuras de 

ação, é necessário conhecer o modelo de arquitetura textual proposto por Bronckart 

(2009[1999]; 2008), cuja apresentação nós fizemos na seção 2.1.1 deste capítulo. 

Acrescentamos que faremos uma discussão mais ampla, detalhando as componentes 

citadas das figuras de ação no capítulo que concerne à apresentação e às análises dos 

dados.  

De acordo com Bronckart (2004), “as ações só podem ser apreendidas por 

meio de interpretações, produzidas, principalmente, com a utilização da linguagem, em 

textos dos próprios actantes ou observadores dessas ações”. No nosso caso, partimos 

das interpretações que têm os estagiários acerca de suas próprias ações durante a prática 

de ensino de FLE. Assumimos, assim como Bronckart (2004), retomando Ricoeur
6
, que 

as interpretações do agir são construídas nos e pelos textos, e que estes podem 

(re)configurar a ação humana. Esta (re)configuração acontece na medida em que elas 

podem modificar as representações oriundas dessas interpretações e as próprias ações.  

As figuras de ação ou figuras interpretativas do agir resultam de pesquisas 

sobre o agir discursivo de enfermeiras, primeiro surgiram nos estudos de Bulea e 

Fristalon (2004), sob o termo de “registros do agir”, e, depois, em Bulea (2010; 2014) 

reestruturadas e definidas como:  

formas interpretativas, resultado da interface posta entre um certo tipo de 

centralização sobre o conteúdo e uma determinada modalidade de exploração 

dos recursos linguísticos, dentre eles, em particular, os tipos de discurso. 

Essas figuras não são então nem unilateralmente dependentes das escolhas 

temáticas, nem unilateralmente dependentes das escolhas discursivas, mas o 

teor e o tom de sua dimensão interpretativa são, contudo, parcialmente 

restritos aos (ou dependentes dos) recursos linguísticos mobilizados 
(BULEA, 2010, p. 17).  

Elas podem ser observadas a partir de métodos desenvolvimentais como 

autoconfrontação e instrução ao sósia, métodos através dos quais podemos ter acesso às 

condutas observáveis por meio de interpretações que têm os actantes sobre as próprias 

ações, e podendo gerar uma tomada de consciência referente ao agir. Sobre esse tipo de 

                                                             
6 Cf. Temps et récit. Paris: Seuil, vols. 1-3, 1983;1984;1985.  

  



39 
 

quadro teórico-metodológico, apresentamos uma seção no capítulo metodológico, pois 

nos utilizamos do mesmo para compormos nossos dados e realizarmos nossas análises.  

Em uma pesquisa feita por Bulea e Bronckart (2010), eles puderam 

selecionar, no conjunto dos textos obtidos, todos os trechos cujo conteúdo temático 

referia-se, explicitamente, à tarefa ou ao trabalho visado e, ainda, puderam identificar 

quatro tipos de entidades linguístico-discursivas, a saber:  

1) O tipo de discurso: se se trata de discurso interativo ou teórico, de relato interativo 

(de um acontecimento vivido) ou de narração ; 

2) As formas de retomada temporal : as ações ou acontecimentos citados são situados 

antes, depois ou durante o momento da produção verbal ou são diferentes a este 

momento; 

3) As formas de expressão dos actantes das ações : elas podem ser expressas por 

pronomes pessoais, indefinidos, nomes próprios, nomes genéricos ; 

4) Os tipos de relações predicativas mobilizadas : a relação entre o sujeito e o verbo é 

direta ou mediatizada por auxiliares que expressam modalizações lógicas ou epistêmicas 

(certeza, probabilidade, etc.), deônticas (obrigação), apreciativas (intencionalidade), 

pragmáticas (capacidades) ou processos de pensamento (acreditar, estimar, etc).  

A partir desses traços, podemos afirmar que as figuras não são únicas, pois 

tais características não anulam a possibilidade de uma combinação entre elas. Podemos, 

então, encontrar características de várias figuras, simultaneamente, nos textos 

analisados. É a alternância das figuras e a sua complementaridade que indicam as 

possíveis ressignificações evocadas, o que coloca em interface aspectos pessoais e 

coletivos, como Bulea assegura em: 

as figuras de ação se veem assim mutuamente, o que produz, no curso do 

tratamento de um tema, a construção de relações diversificadas quanto ao 

contexto, quanto à situação de atividade linguageira efetiva, quanto à 

experiência pessoal do actante, quanto às normas coletivas, quanto à sua 

própria tomada do turno de fala ou à atividade linguageira em curso (2010, 

p.160).  

Perante isso, elas se constituem em cinco tipos de ações, quais sejam:  

1) Ação ocorrência: compreende a atividade tendo em vista a sua relação com o 

contexto imediato do actante, sendo marcada por uma forte contextualização; aparece, 

geralmente, em discurso interativo com o mesmo eixo de referência temporal da 

situação de interação ; com relação à agentividade, o actante pode aparecer, em geral, 
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com os pronomes de primeira pessoa, como o “eu”, o que reforça o estatuto de ator; tem 

um número relevante de relações predicativas indiretas e verbos de pensamento; 

2) Ação acontecimento passado: delimita um acontecimento do passado através de uma 

retrospectiva do agir; aparece em segmentos de relato interativo e os atos evocados têm 

o eixo de referência temporal localizado antes da situação de interação sendo marcados 

por “ontem, outro dia...”; o actante permanece implicado no acontecimento contado, o 

que é marcado pela presença do pronome “eu”;  

3) Ação experiência: compreende a atividade considerando as atividades vividas; 

aparece, geralmente, no discurso interativo com um eixo de referência não limitado, 

marcado por advérbios que generalizam as situações, por exemplo: “normalmente, 

geralmente”; sua organização discursiva procede da justaposição de processos que 

reproduzem a ordem cronológica da atividade ou de elementos que podem reorientar o 

curso da atividade; no plano agentivo há o co-funcionamento de vários pronomes “eu, 

tu, nós”, o que atesta uma menor implicação do actante; 

4) Ação canônica: compreende a atividade pelo viés teórico e propõe uma lógica 

acontextualizada; apresenta-se sob a forma do discurso teórico, que organiza uma 

sequência de ações cuja ordem reproduz uma cronologia geral da atividade; aparece 

através de uma organização frástica canônica do tipo “sujeito, verbo, complemento”; 

quanto à agentividade, caracteriza-se pela neutralidade do actante através do uso 

frequente do pronome “nós”; 

5) Ação definição: compreende a atividade como objeto de reflexão; não tematiza nem 

os actantes, nem a organização da atividade, mas reúne traços que podem diferenciá-la 

de outros tipos de atividades; insere-se em segmentos de discurso teórico, no entanto as 

formas verbais mobilizadas tratam dos atos e dos gestos; a grande maioria das relações 

predicativas é constituída pelas construções impessoais “é” e “há”; a agentividade do 

actante é quase nula, mas é bastante marcada do ponto de vista enunciativo, sendo a 

figura que comporta o maior número de mecanismos de enunciação, por exemplo, “eu 

penso que”, “dizemos que”.  

Não podemos deixar de mencionar duas figuras que foram constatadas em 

pesquisas sobre o agir do professor (BULEA BRONCKART; LEURQUIN; 

CARNEIRO, 2013). Neste caso, foi observado que nas interpretações de professores há 
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dois tipos de conteúdos tematizados: um que trata do próprio agir e outro que trata do 

agir de outro protagonista. Nesta situação, temos a figura de ação interna, quando o 

professor interpreta seu próprio agir, situando-se como a fonte das representações sobre 

esse agir; e a figura de ação externa, quando o professor interpreta o agir dos outros 

(aluno, alunos, outros professores). Esses dois conceitos são importantes para nós, pois 

eles evidenciam, em particular, o agir docente atrelado ao agir de outras pessoas, que 

fazem parte, também, do movimento linguageiro de sala de aula.  

Podemos compreender que os aspectos desenvolvimentais que são 

possibilitados pelas (re)configurações são relevantes pelos estatutos praxiológico e 

desenvolvimental conferidos às figuras de ação. No nosso caso, a construção das 

figuras de ação nos textos dos estagiários em formação inicial evidencia a reflexão 

sobre a própria prática professoral, bem como sua reconstrução.  

A partir dessa perspectiva, trazemos para a discussão Schneuwly & 

Hofstetter (2009) e Vanhulle (2009, 2009a) que tratam de saberes e apresentamos as 

noções de Cicurel (2011a) a propósito do repertório didático, para que, no capítulo, 

posterior, ancorados em tais conceitos, possamos discutir e propor uma noção de agir do 

estagiário.  

2.3 Interação entre agir e objeto de ensino: saberes  

Tendo em vista as distinções e as especificações próprias às interações 

verbais, consideramos relevante analisar a formação do professor tanto pelas 

interpretações que têm os estagiários sobre suas ações, quanto pelo agir, propriamente 

dito, em sala de aula. Esse tipo de observação nos leva a compreender as especificidades 

do agir do estagiário de FLE, nosso sujeito em foco nesta pesquisa, e a conceber a 

formação desse futuro professor como construção social, histórica e discursiva, através 

do próprio estatuto da linguagem como mediadora do saber nas formações sociais, 

como, no nosso caso, na formação professoral.  

Através dessa mediação, podemos observar as transformações que sofre o 

objeto de ensino até seu estatuto de objeto ensinado. Essa transformação conhecida pelo 

nome de transposição didática foi utilizada, primeiramente, pelo sociólogo Michel 

Verret, em 1975 e, depois, pelo matemático Yves Chevallard, em 1985, na obra La 

transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné. Nesta obra, o autor 

mostra as transformações ou transposições que um saber sofre, quando passa de um 
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campo científico para o saber a ensinar e, deste, para o saber realmente ensinado. Como 

podemos ilustrar no seguinte esquema, retirado de Chevallard (1991[1985]), vejamos:  

Quadro 1 - Transposição didática por Chevallard (tradução nossa) 

 

objeto de saber  objeto a ensinar  objeto de ensino
7
 

 

Fonte: Chevallard (1991[1985], p.39).  

 

Segundo o autor, cada flecha indica uma transformação, marcando a 

passagem de algo “implícito para o explícito, da prática à teoria, do pré-construído ao 

construído” (tradução nossa)
8
 (CHEVALLARD, 1991[1985], p. 40) e, como acrescenta 

Schneuwly (2009), é uma transformação com base em regras didáticas definidas, a 

partir da especificidade de cada área em questão. No nosso caso, podemos dizer que se 

tratam das transposições que ocorrem no ensino da língua francesa, o que envolve os 

saberes ensináveis referentes a essa língua.   

Assumimos, conforme Schneuwly (2008, p. 48), que “somente os saberes 

são ensináveis” (tradução nossa)
9
, por isso é preciso saber o que estamos ensinando - o 

que tem a ver com “conhecer” algo -, isto é, ter consciência do que estamos ensinando - 

o que se refere ao conhecimento reflexivo e crítico e à tomada de consciência. Nosso 

posicionamento está ancorado no pensamento vigotskiano de que a tomada de 

consciência acontece quando o sujeito compreende um saber, ou seja, apropria-se deste. 

Para isso, é necessário observarmos como o estagiário age em função do objeto de 

ensino e como ele percebe essa interação entre a sua ação e o objeto, o que nos confirma 

que o nosso ponto de vista é o do agir do estagiário.   

Para que um objeto de saber se torne ensinável, e não somente para ser 

utilizado como em situações cotidianas, é preciso um reconhecimento social desse 

saber. Dentre vários saberes, escolhemos um para ensinar, mas, antes disso, ele precisa 

ser legitimado, institucionalizado, como o é o saber científico, reconhecido como tal, em 

um dado momento histórico e social (SCHNEUWLY, 2009, p. 21). O objeto de saber 

passa a objeto de ensino, sendo este a unidade constitutiva da transmissão de saberes. O 

objeto de ensino passa a ser decomposto em unidades menores que também são 

ensináveis, como, na frase “Si l’autobus n’arrive pas en retard, je pourrai attraper ma 

                                                             
7 «  objet de savoir  objet à enseigner  objeto d‟enseignement ».  
8 “(...) implicite à l‟explicite, de la pratique à la théorie, du préconstruit au construit”.   
9 “(...) ne sont enseignables que des savoirs”.   
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correspondance
10

” (CHARTRAND et al, 1999, p. 257), em que temos uma subordinada 

em francês que pode ser estudada, tanto pelo ponto de vista da expressão de condição, 

quanto dos verbos que estão em sua construção.  

Com relação ao uso do termo “objeto de ensino”, consideramos o termo 

“objeto de ensino”, tal como apresentamos no quadro anterior, segundo Chevallard 

(1985). Sabemos que “objeto de ensino” é aquele constituído pelo tema da disciplina em 

questão, por exemplo, um objeto gramatical como a oração coordenada adversativa, e 

passa por uma transformação de saberes e de ações do professor e, no nosso caso, do 

estagiário. Esclarecemos esse termo, tendo em vista que existe a noção de “objeto 

ensinado” que é trabalhada, pelo grupo GRAFE (Groupe de recherche pour l'analyse du 

français enseigné), em Genebra, sob a perspectiva de um dispositivo metodológico 

conhecido por sequência didática
11

. O grupo utiliza, preferencialmente, o termo “objeto 

ensinado”, ao invés de “objeto de ensino”, pois interessa o resultado do processo de 

transformação do “objeto a ensinar” em “objeto ensinado”, analisado por meio do 

dispositivo citado 
12

. Assim, Sob esse ponto de vista, trazemos a definição de “objeto 

ensinado”, que, para Schneuwly (2009), “é, portanto, o resultado continuamente 

retrabalhado da ação do professor, seguindo sua própria lógica, articulado, 

constantemente, a outra ação, a aprendizagem escolar, que segue a lógica dos alunos” 
13

 

(p. 24).   

Apoiamo-nos nessa definição e afirmamos que, em nossa pesquisa, assim 

como a equipe genebrina, levamos em conta o investimento dado pelo estagiário ao 

“objeto de ensino” para que este se torne, efetivamente, ensinado. Ressaltamos que esse 

investimento tem a ver com o repertório mobilizado por esse sujeito em questão, nesta 

pesquisa. Dessa maneira, escolhemos o termo “objeto de ensino” porque é um de nossos 

objetivos compreender a interação entre o estagiário e o objeto, através dos saberes 

mobilizados pelo estagiário no ensino da língua francesa. Nessa perspectiva, damos 

ênfase à aprendizagem da língua pelo estagiário e, consequentemente, ao saber a 

                                                             
10 Se o ônibus não chegar atrasado, poderei pegar minha correspondência (tradução nossa).  
11 A sequência de didática é um conjunto de módulos elaborados pelo professor para alcançar objetivos 

referentes à produção escrita e/ou oral. Trazemos essa definição, mas ela não é nosso foco de estudo nessa 

tese. (Cf. DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: 

apresentação de um procedimento. In: SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. Gêneros orais e escritos na escola. 

Tradução R. Rojo, S. C. Cordeiro. Campinas: Mercado de Letras, 2004.).  
12

 Para maiores detalhes, conferir nas referências bibliográficas desta tese Schneuwly (2009) em 

Schneuwly & Dolz, 2009. 
13 « [...] est par conséquent le résultat sans cesse retravaillé de l‟action de l‟enseignant, suivant sa propre 

logique, articulé continuellement à cette autre action, l‟apprentissage scolaire, qui suit la logique des 

élèves ». 
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ensinar (que tem a ver, como veremos adiante, com conhecimentos sobre a língua 

estrangeira) que ele evoca ao assumir o papel de estagiário de uma turma.  

Retomando Chevallard (1991[1985]), essa transformação, pela qual passa o 

“objeto de saber”, pode ser concebida em dois níveis, a transposição externa e a 

transposição interna (grifos nossos). Esses níveis se diferenciam da seguinte maneira: 

quanto à transposição externa, ela se caracteriza pela passagem do “objeto de saber” 

para o “objeto a ensinar”. Essa fase compreende planos de aula, documentos 

institucionais e livros didáticos que estão, essencialmente, no domínio do texto escrito. 

Nestes termos, podemos entender que esse nível de transposição está relacionado ao 

sistema de ensino, às matrizes e diretrizes curriculares e aos dispositivos de ensino, 

como as ferramentas didáticas. Podemos, então, percebê-lo, em sala de aula, através do 

planejamento da aula, a seleção dos temas a partir do livro didático e a ordem que 

segue, no caso, o estagiário, para desenvolver esses temas. Esse nível está, portanto, 

situado antes da atividade de ensino, propriamente dita, e durante a sua execução. 

O nível que corresponde, diretamente, a essa atividade é o da transposição 

interna, cuja realização se dá na passagem do “objeto a ensinar” para o “objeto de 

ensino”. Segundo Dolz et al (2009), podemos reconhecê-lo nas ações de ensino de cada 

professor. Através dele, podemos observar as constantes redefinições pelas quais 

passam os conteúdos para o ensino de uma língua, tendo em vista a influência de 

normas e de regras, como os avanços científicos, os documentos oficiais, por exemplo, 

pertencentes, especificamente, ao nível da transposição externa, como acabamos de ver. 

Considerando nosso contexto de investigação, podemos dizer que nossa pesquisa está 

localizada no nível da transposição interna, visto que trabalhamos na perspectiva de 

compreender a figura do estagiário, a partir de suas ações, em sala de aula, relacionadas 

ao objeto de ensino, ou seja, analisamos o momento em que o “objeto a ensinar” é 

transformado pelo estagiário em “objeto de ensino”.  

Então, nesse nível de transposição interna, podemos reconhecer os saberes 

mobilizados pelos estagiários, orientando-nos pelos saberes formalizados no ensino e na 

formação que são de dois tipos: saberes a ensinar e saberes para o ensino 

(SCHNEUWLY & HOFSTETTER, 2009). Eles podem ser concebidos do seguinte 

modo: 



45 
 

1) Saberes a ensinar: constituem os saberes que são os objetos do trabalho dos 

formadores e/ou professores, como, por exemplo, os conhecimentos sobre a gramática 

ou sobre a literatura de uma determinada língua estrangeira; 

2) Saberes para o ensino: constituem os saberes que são as ferramentas do trabalho. 

São os saberes específicos para ensinar, como, por exemplo, o modo como 

compartilhamos o objeto, como ensinamos a gramática de uma dada língua, qual 

metodologia utilizamos. Também se constituem de saberes sobre o objeto de trabalho 

do ensino e da formação, como acerca do aluno, do desenvolvimento, da aprendizagem, 

e sobre a instituição, como planos de estudo, instruções, estruturas administrativas 

dentre outros.  

Compreendemos que, a partir dessa diferenciação, os dois tipos de saberes 

apresentados se referem a dois elementos com os quais age o professor, ou, como no 

nosso caso, o estagiário. Um corresponde ao objeto (no caso a língua ensinada e suas 

ramificações) e o outro ao modo de compartilhamento de tal objeto.   

Semelhante a esse processo, pensou Vanhulle (2009) acerca dos saberes 

profissionais formalizados definidos como aqueles que  

(...) se constroem na reelaboração subjetiva de conhecimentos advindos, ao 

mesmo tempo, das experiências em situações, dos saberes científicos 

apreendidos, das prescrições institucionais em circulação e do contato com as 

práticas sociais do lugar de formação14 (p. 249).  
 

Ela os caracteriza como saberes de referência e da experiência informal, 

cuja materialização acontece através do discurso. Podemos observar que Vanhulle 

(2009) focaliza os saberes apreendidos através de experiências formais e do contato 

mais informal.  

Para nossa pesquisa, utilizaremos, em específico, os saberes como 

conceitualizados por Schneuwly e Hoffstetter (2009), no entanto, não excluímos as 

noções de Vanhulle (2009) quanto ao tipo de experiências evocado, se estas são situadas 

no meio formal ou informal. E nos aproximamos do contexto dessa autora, pois nosso 

campo de pesquisa também é o estágio de FLE.  

Assim, podemos pensar da seguinte maneira: o formador e/ou professor 

forma o aluno ensinando saberes. Seu agir é definido por saberes a ensinar, pois são os 

saberes específicos a cada campo disciplinar, como, em nosso caso, que temos os 

                                                             
14 « [...] se construisent dans la réélaboration subjective de connaissances à la fois issues des expériences 

en situations, des savoirs scientifiques appris, des prescriptions institutionnelles en circulation, et du 

contact avec les pratiques sociales du terrain ».  
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saberes voltados para o ensino de FLE. O agir do formador e/ou professor acontece por 

meio da utilização, da explicitação apoiada nesses saberes. E no caso do agir do 

estagiário de FLE, no Brasil, em uma formação inicial de professor de FLE, em 

contexto exolíngua? Quais são os saberes que o definem?  

Consideramos que são mobilizados saberes que podem constituir a 

caracterização do agir específico desse estagiário de FLE, através de sua interação com 

o objeto de ensino, evidenciando sob a perspectiva vigotskiana (2008[1934]) de que o 

conhecimento é construído no quadro de atividades coletivas e mediadas pelas 

interações verbais. Ainda sobre essa questão dos saberes e dos conhecimentos 

mobilizados em sala, apresentamos a noção de repertório didático de Cicurel (2011a) 

que engloba esses elementos do agir docente. 

  

2.4 Repertório Didático 

Anteriormente, destacamos que, segundo Bronckart (2006), o agir existe 

quando há intervenção humana situada feita por um ou por vários indivíduos e sua 

análise poderia acontecer a partir de dois tipos de situações, o das condutas observáveis 

e/ou das interpretações das ações efetuadas. Optamos por seguir esse raciocínio e 

afirmamos, em consonância com Cicurel (2011a), que o agir do estagiário de FLE está 

inscrito nessa perspectiva. Nesse sentido, ao analisarmos o momento de sala de aula, 

focalizamos os saberes e a sua relação com o objeto de ensino. Essa interação nos dá 

acesso ao repertório do estagiário, termo que dialoga com o conceito repertório 

didático criado pela autora Cicurel (2011a). Para definirmos o repertório do estagiário 

(noção desenvolvida no capítulo 3 desta tese), devemos, antes, compreender o que 

significa o repertório didático.  

Conforme Cicurel (2011a), todo professor tem um repertório didático que 

ele constrói ao longo de suas experiências didáticas, seja na formação inicial, quando 

ele assume os papeis de estudante e de estagiário, seja na continuada, quando ele já é 

licenciado, ou seja, professor. Nesta pesquisa, assim como a autora citada, vamos tratar 

do repertório em contexto de sala de aula de FLE; no entanto, isso não impede que, em 

outras pesquisas, a análise recaia sobre o professor de língua materna, por exemplo.  
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De uma maneira geral, o repertório didático
15

 constitui-se, segundo Cicurel 

(2011) de vários elementos presentes no agir de quem leciona FLE, a saber: práticas 

metodológicas, figuras de professores (positivas ou negativas), formações diversas 

(saberes acadêmicos e pedagógicos), experiências enquanto aprendizes, o papel da 

cultura educativa nativa, transmissão dos saberes em família (relação com o meio social 

e com o saber), contatos com outros professores do meio institucional onde está 

inserido, materiais pedagógicos e saberes didáticos através de leituras, conhecimentos 

de grupos e dos próprios alunos (quando houver), feed-back após avaliação, saberes 

comuns e científicos sobre a LE, exemplos de convicções, de crenças, de princípios 

sobre o ensino, estratégias adaptadas às dificuldades encontradas, humor, encenação, 

mímicas, dentre outros. 

A partir desses elementos, elencados em uma pesquisa pela autora Cicurel, 

podemos perceber que a dinâmica de sala de aula é bastante complexa, pois, quando o 

professor ou o estagiário agem, em função do ensino e da aprendizagem da língua 

estrangeira, entram em jogo vários conhecimentos. Baseando-nos nesse levantamento 

de componentes do repertório didático do professor feito pela autora, evidenciamos, em 

nosso trabalho, os elementos do repertório do estagiário de FLE que, envolve, de 

maneira mais específica, saberes a ensinar e saberes para o ensino.   

Dessa maneira, quando falamos do agir do professor e/ou do estagiário, 

podemos destacar, segundo Cicurel (2011a), o fato de que para cumprir seu métier 

docente, ele executa uma sequência de ações geralmente coordenadas e, às vezes, 

simultâneas, subordinadas a um objetivo global, com uma certa intencionalidade, o que 

diz respeito aos saberes para o ensino, já que prioriza as ferramentas de trabalho 

docente. Ao lado desses saberes, estão os saberes a ensinar que focalizam os 

conhecimentos disciplinares acerca do objeto de ensino. Os dois tipos de saberes foram 

referenciados na seção anterior e nos auxiliam a identificar o repertório do estagiário, o 

que, por sua vez, orienta-nos à compreensão do agir do estagiário, em específico.  

Trazemos, também, o conceito de repertório didático discutido por outra 

autora. Ela afirma que o repertório:  

                                                             
15

 Em 2017, durante meu estágio de doutorado-sanduíche, em uma conversa informal, entre mim, minha 

orientadora de tese e a professora Cicurel, esta nos explicou, de maneira metafórica, que o repertório 

didático é como uma “mochila”, na qual podemos colocar vários itens e, à medida que vamos 

necessitando deles, vamos retirando-lhes. Segundo ela, eles têm a ver com todos os tipos de 

conhecimentos, seja de ordem científica ou de experiências informais. 
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remete a um conjunto de referências teóricas e práticas forjadas a partir da 

experiência pessoal e formativa de um indivíduo por impregnação, 

observação e por imitação, mas também por aprendizagem explícita. É a esse 

conjunto de referências / modelos que o professor vai recorrer para construir 

sua identidade profissional e para utilizar suas práticas de transmissão. O 

conjunto dos modelos remete, portanto, também à noção de cultura(s) 

educativa(s) à qual (às quais) os estudantes – enquanto indivíduos, cidadãos, 

aprendizes, estudantes – foram / são expostos em uma dada sociedade, depois 

em uma dada formação, em um dado momento
16. (CADET, 2006, p.45) 

(tradução nossa) 

Como podemos observar, a definição de Cadet (2006) dialoga com a de 

Cicurel (2011) no sentido de nos esclarecer que o repertório didático evidencia saberes 

advindos de experiências, que o professor e, no nosso caso, o estagiário vivenciam em 

sala de aula. De uma maneira geral, estes elementos repertoriados estariam na 

composição do agir específico do professor e, consequentemente, do estagiário e são 

mediados pela linguagem. Destacamos que, por ser um agir específico do estagiário, é 

possível que esse repertório não seja fixo, pois, após as interpretações de suas ações, é 

possível haver uma transformação do agir do estagiário e, consequentemente, do 

repertório. Nessa perspectiva, podemos pensar que há um agir específico referente ao 

estagiário, tematizado pelas suas próprias ações constituídas de saberes em constante 

mobilização. Para nós, é pertinente o desdobramento dessa noção em nosso trabalho, na 

medida em que nos auxilia na compreensão do agir específico de FLE a partir de uma 

abordagem discursiva da formação inicial de professores de FLE. Sobre a definição de 

agir do estagiário, desenvolvemos uma discussão sobre o estágio e sobre o agir 

professoral no próximo capítulo. 

Nossa proposta será verificada no capítulo de análises. Para uma visão geral 

do que apresentamos neste capítulo teórico, propomos uma síntese.  

2.5 Síntese   

Neste capítulo, apresentamos as noções teóricas que selecionamos para 

nossa pesquisa. Em virtude do nosso trabalho tratar do agir do estagiário de FLE, 

priorizamos os princípios do ISD, no que concerne o tratamento da linguagem, do agir, 

do agir em situação docente e da reconfiguração desse agir. Para isso, respaldamo-nos 

                                                             
16 « (...) renvoie à un ensemble de références théoriques et pratiques forgées à partir de l'expérience 

personnelle et formative d'un individu par imprégnation, observation et par imitation mais aussi par 

apprentissage explicite. C'est dans cet ensemble de références / modèles que l'enseignant va puiser pour 

construire son identité professionnelle et pour mettre en place ses pratiques de transmission. L'ensemble 

des modèles renvoie donc aussi à la notion de culture(s) éducative(s) à laquelle (auxquelles) les étudiants 

– em tant qu'individus, que citoyens, qu'apprenants, qu'étudiants – ont été / sont exposés dans une société 

donnée puis dans une formation donnée, à un moment donné » 
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no modelo da arquitetura textual do ISD, tendo em vista que esse agir se concretiza em 

textos. No entanto, vimos que as ações humanas são apreendidas pela observação das 

condutas perceptíveis dos indivíduos e pela análise das interpretações dessas condutas. 

Neste caso, buscamos evidenciar as figuras de ação, no que concerne a identificação de 

elementos linguísticos que nos levam a uma caracterização dessas figuras, bem como as 

(re)configurações ocasionadas pela interpretação do agir. Como sabemos, as figuras de 

ação também têm como modelo de análise de textos o quadro do ISD. 

A reflexão sobre a própria prática leva o estagiário ao (re)conhecimento de 

suas ações, devido a esse aspecto, necessitamos de apoio teórico no quadro da Didática 

das Línguas em diálogo com a Linguística Aplicada para dar conta das relações entre a 

linguagem e a didática e para realizar uma análise crítica da formação inicial de 

professores de FLE. Tratamos, então, dos saberes formalizados no ensino e na formação 

e dos saberes profissionais formalizados e na formação e nos detemos em dois tipos: os 

saberes a ensinar e os saberes para o ensino. Para acessarmos esses saberes, é 

necessário compreender a interação que ocorre entre o agir em sala e o objeto de ensino, 

pois nesse contexto estão as transformações pelas quais passa o saber para chegar a 

objeto de ensino. Decidimos focalizar o agir do estagiário de FLE a partir de suas ações 

com relação ao objeto de ensino pelo, por isso se faz oportuno identificar qual o 

repertório mobilizado por ele em sala de aula. Esse elemento está relacionado aos 

diversos tipos de conhecimentos que pode ter um professor, seja um conhecimento 

advindo de experiências formais, seja de experiências informais.  

Tendo em vista que apresentamos as categorias de análise dos dados, 

evidenciando elementos que nos subsidiam nessa discussão sobre a relação entre o papel 

da linguagem e o agir específico do estagiário, recorremos, no próximo capítulo, a um 

diálogo que pretende ser esclarecedor para o reconhecimento do estatuto do estagiário 

de FLE, através da retomada de alguns conceitos, como o repertório didático e o agir. 
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3 A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE FRANCÊS LÍNGUA 

ESTRANGEIRA A PARTIR DO CONTEXTO DO ESTÁGIO 

Neste capítulo, empenhamo-nos em tratar da formação inicial de professores 

de FLE, focalizando um plano relevante, próprio desse contexto, que é o do estágio de 

regência ou supervisionado. Para isso, apoiamo-nos em informações importantes sobre 

o ensino de FLE, restringindo-nos ao contexto brasileiro, em especial, e em uma 

clarificação de conceitos do campo da formação de professores para falar de um agir 

linguageiro, que consideramos específico, ou seja, o agir do estagiário de LE, 

notadamente, de francês.  

3.1 O ensino de FLE  

Sabemos, conforme dados fornecidos no site da Embaixada Francesa
17

 que a 

língua francesa está em segundo lugar, após o inglês, como a língua estrangeira mais 

ensinada no mundo, ao lado do espanhol, do árabe e do português. Segundo o relatório
18

 

La langue française dans le monde (“A língua francesa no mundo”), de 2014, do site 

oficial da Organisation Internationale de la Francophonie (“Organização Internacional 

da Francofonia” ou OIF
19

), um pouco mais de 49 milhões de pessoas seguem um ensino 

de FLE em 159 países compreendidos pelas seguintes regiões, conforme citação do 

documento: África do Norte e Oriente Médio, Europa, Américas e Caraíbas, África 

Subsaariana e Oceano Índico e Ásia e Oceania. Dentre tais países, encontramos o Brasil, 

antecedido pelos Estados Unidos e pela Costa Rica.  

Voltamos o nosso olhar para o contexto brasileiro, tendo em vista que 

nossos dados para esta pesquisa foram gerados nele. Sabemos que a entrada do ensino 

de FLE no Brasil aconteceu ainda na época imperial, em uma escola no Rio de Janeiro, 

como nos mostra a autora Pietraróia,  

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

início no século XIX, em 1837, com a criação do Colégio Pedro II, 

instituição imperial destinada à formação secundária e cujos currículos, 

enciclopédicos, apresentavam-se com uma feição dominantemente literária” 

(2008, p. 8).  

                                                             
17 Disponível em http://www.ambafrance-br.org.  
18 Disponível em https://www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/projet/Rapport-OIF-2014.pdf, 

acesso em 10 de janeiro de 2018. Como esses dados foram publicados em 2014, é cabível que tenha 

aumentado o número de aprendizes de FLE. Mesmo assim, julgamos necessário apresentar tais 

informações para que tivéssemos uma base de dados legal para compor nosso texto. Muito embora este 

relatório seja o mais atual no site divulgado. 
19 Confira em www.francophonie.org, acesso em 10 de janeiro de 2018. 

http://www.ambafrance-br.org/
https://www.francophonie.org/Langue-Francaise-2014/projet/Rapport-OIF-2014.pdf
http://www.francophonie.org/
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Anos depois, alguns decretos, particularmente em 1931, instauraram o 

ensino de línguas vivas estrangeiras, como o francês, e a criação de Universidades e de 

suas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras para formar professores. Desde então, o 

ensino de francês passou por transformações que o passaram do ensino obrigatório ao 

optativo. Atualmente, podemos afirmar que o ensino de FLE é ofertado em três tipos de 

instituições; no primeiro, temos a Aliança Francesa, outras Escolas de Idiomas de 

iniciativa privada, os Centros de Línguas ligados aos municípios ou às universidades, 

como os projetos de extensão, e programas do governo federal, como o Idiomas sem 

Fronteiras (IsF)
20

. No segundo tipo, temos escolas da rede básica de ensino que podem 

incluir o FLE como língua optativa nos currículos do fundamental e médio, conforme 

designam os dois artigos, 24 e 35 da LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nº 9.394/1996, 

atualizada em março de 2017, vejamos: 

“Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será 

organizada de acordo com as seguintes regras comuns: IV – poderão 

organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis 

equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas 

estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares” (LDB nº 

9.394/1996, 2017, p. 17 e 18); e 

“Art. 35 - § 4º - Os currículos do ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o 

estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em 

caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a 

disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de 

ensino” (LDB nº 9.394/1996, 2017, p. 25). 

Como podemos observar, a oferta de FLE fica a critério de cada escola, após 

o ensino obrigatório do inglês e, ainda, da oferta optativa e preferencial do espanhol. 

Essa é uma questão relevante sobre a qual podemos ampliar as discussões em outro 

momento, pois não é o foco atual desta pesquisa. Há, ainda, um terceiro tipo de 

instituição, correspondente às instituições de nível superior voltadas para a formação de 

profissionais (bacharelados e licenciaturas) que trabalharão com a língua em questão. 

Fizemos o delineamento deste espaço para mostrar onde acontece o ensino de FLE, em 

contexto brasileiro, tendo em vista que outras ações são realizadas no que diz respeito 

ao ensino da língua francesa, como, por exemplo, a oferta de FOS (Français sur 

Objectifs Scientifiques) e FOU (Français sur Objectifs Universitaires) e de escolas 

                                                             
20

 Neste caso, a oferta de ensino de FLE depende da demanda das universidades, pois ainda não foi 

oficializado, pelo MEC (Ministério da Educação), o FLE no programa, sendo apenas FOS (Français sur 

Objectifs Scientifiques) e FOU (Français sur Objectifs Universitaires). Quando há necessidade, 

principalmente, quando alguns alunos não têm a proficiência exigida pelo programa, cada instituição 

superior se mobiliza para realizar ações locais voltadas para o ensino básico do idioma.  
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bilíngues, o que potencializa o ensino de francês, de uma maneira geral, no país. No 

entanto, vemos que a língua estrangeira em si possui uma demanda maior de oferta em 

escolas de idiomas e nas universidades, na área da formação de professores, ficando a 

desejar na rede de educação básica, o que poderia ser discutido em prol de uma 

(re)orientação pluricultural, de maneira semelhante ao que é estabelecido no QECRL 

(Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas), quanto à diversificação 

linguística e curricular, a saber: 

“A competência plurilingue e pluricultural é a capacidade para utilizar as 

línguas para comunicar na interacção cultural, na qual o indivíduo, na sua 

qualidade de actor social, possui proficiência em várias línguas, em diferentes 

níveis, bem como experiência de várias culturas. Considera-se que não se 
trata da sobreposi-ção ou da justaposição de competências distintas, mas sim 

de uma competência complexa ou até compósita à qual o utilizador pode 

recorrer” (QECRL, 2011, p.231). 

Como vimos, em todos os níveis institucionais, o foco em comum é o ensino 

e a aprendizagem do FLE, e o que os diferencia, principalmente, com relação ao terceiro 

nível, é a proposta da formação profissional. Sendo assim, situamos nosso trabalho 

neste último domínio, visando estudar a formação inicial de professores de FLE, em 

especial, o plano do estágio. Concernente a esse âmbito, realizamos uma busca em sites 

de universidades brasileiras, para que tivéssemos uma visão geral das licenciaturas em 

Letras-Francês ou Letras-Português-Francês cujo objetivo é formar professores de FLE. 

A partir dessa busca, elaboramos o seguinte quadro, em que podemos visualizar onde a 

formação inicial de professores de FLE ocorre no Brasil:  

Quadro 2 - Universidades públicas brasileiras onde há oferta de licenciaturas em francês 

REGIÃO UNIVERSIDADE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

Nordeste 

UFC - Universidade Federal do Ceará Licenciatura em Letras-Português-
Francês-Literatura 

UECE - Universidade Estadual do 
Ceará  

Licenciatura em Letras-Francês 

UFRN – Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

Licenciatura em Letras-Francês  

UFMA - Universidade Federal do 

Maranhão 

Licenciatura em Letras-Francês 

UFPE - Universidade Federal do 

Pernambuco 

Licenciatura em Língua Portuguesa e 

Francesa 

UFPI - Universidade Federal do Piauí  Licenciatura em Português/Francês 
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UFAL - Universidade Federal de 

Alagoas  

Licenciatura em Letras-Francês 

UFPB - Universidade Federal da 
Paraíba  

Licenciatura em Letras-Francês 

UESF – Universidade Estadual de 

Feira de Santana 

Licenciatura em Letras com Francês 

UFBA – Universidade Federal da 

Bahia 

Licenciatura em Letras-Francês ou 

Letras-Português/Francês 

UFS – Universidade Federal de 

Sergipe 

Licenciatura em Letras Português- 

Francês  

 

 

 

Norte 

UFRR – Universidade Federal de 
Roraima  

Licenciatura em Letras-Francês 

UFPA – Universidade Federal do Pará  Licenciatura em Letras-Língua 

Francesa 

UNIFAP – Universidade Federal do 

Amapá 

Licenciatura em Letras-

Português/Francês 

UFAM – Universidade Federal do 

Amazonas 

Licenciatura em Letras - Língua e 

Literatura Francesa 

UFAC – Universidade Federal do Acre Licenciatura em Letras-Francês 

 

 

 

 

 

 

 Sudeste 

UFJF – Universidade Federal de Juiz 

de Fora  

Licenciatura em Letras-Francês 

UFU – Universidade Federal de 

Uberlândia 

Licenciatura em Francês e respectivas 

Literaturas de língua francesa 

UFMG – Universidade Federal de 
Minas Gerais 

Licenciatura em Francês-Português 

UFES – Universidade Federal do 
Espírito Santo 

Licenciatura em Português-francês e 
Francês 

UNIFESP – Universidade Federal de 

São Paulo 

Licenciatura em Letras- 

Português/Francês  

UNESP- Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho  

Licenciatura em Letras-Português – 

Francês 

USP – Universidade de São Paulo Letras - Licenciatura - Habilitação: 

Francês 

UFF - Universidade Federal 

Fluminense  

Licenciatura em Letras - Português-

Francês 

UERJ – Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro 

Licenciatura em Letras-Português-

Francês e Francês 

UFRJ - Universidade Federal do Rio Licenciatura em Letras: Português-

http://www2.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/descricao/1614
http://www2.unifesp.br/prograd/app/cursos/index.php/prograd/descricao/1614
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de Janeiro  Francês 

 

 

Centro-

Oeste 

UNB – Universidade de Brasília  Licenciatura em Língua Francesa 

UFMT – Universidade Federal do 
Mato Grosso 

Licenciatura em Letras Língua 
Portuguesa/Francesa  

UFG – Universidade Federal de Goiás Licenciatura em Letras-Francês 

 

 

 

 

 

Sul 

UEPG – Universidade Estadual de 
Ponta Grossa  

Licenciatura em Letras-Português-
Francês e Literaturas 

UFSC – Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Licenciatura em Língua Francesa e 

Literaturas de Língua Francesa 

UFRGS – Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul 

Licenciatura em Letras - Língua 

Portuguesa e Literaturas de Língua 
Portuguesa, Língua Francesa e 

Literatura de Língua Francesa 

UFPEL – Universidade Federal de 
Pelotas 

Licenciatura Letras-Francês 

Fonte: Elaboração da autora
21

.  

Como podemos observar no levantamento realizado, temos uma quantidade 

de trinta e três cursos de licenciatura em francês ofertados em universidades públicas 

presentes em todas as regiões brasileiras
22

. Dentre as regiões assinaladas, a Nordeste e a 

Sudeste são as que possuem um maior número de cursos de formação de professores de 

FLE. Na região Nordeste, por exemplo, onde está situada nossa pesquisa, notadamente, 

no Ceará, temos duas licenciaturas em duas universidades públicas, o que é, por sua vez, 

bastante significativo, em termos de oferta de formação inicial docente de FLE na 

capital cearense. Essa situação é semelhante na região Sudeste, onde há, só no estado do 

Rio de Janeiro e de São Paulo, três e quatro licenciaturas em francês, respectivamente. 

Quanto ao número de pessoas que ingressam e saem (formadas ou não) dos 

cursos de licenciatura em francês, fizemos um levantamento, segundo informações do 

sistema de matrícula fornecidas pela coordenadora do referido curso, de uma das 

universidades públicas do Ceará. Antes, informamos que essa universidade oferta 30 

                                                             
21

 Informações disponíveis nos sites de cada universidade. Acesso em 10 de janeiro de 2018.  
22

 Apenas para citar, pois seria uma problemática para discutir em outro momento, realizamos essa busca 

também em 2015, e, nesse período, havia uma quantidade de nove universidades particulares brasileiras 

com o curso de licenciatura em letras-francês ou letras-português-francês. E na busca feita, atualmente, 

em 2018, não há mais o curso para a formação de professores de francês, apenas de português ou de 

inglês.  
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vagas, anualmente, para quem deseja ingressar em Letras-Português/Francês, sendo as 

15 primeiras vagas para o semestre de fevereiro e/ou março a junho e as outras 15 para 

agosto a novembro, conforme o calendário letivo brasileiro. Vejamos a tabela, a seguir:  

Tabela 1 - Fluxo de alunos de Letras-Português/Francês de uma IES do Ceará entre os anos 

2008 e 2017 

  Curso de Letras-Português/Francês 

Alunos Período (em anos) Quantidade 

Egressos  2013 - 2017 38 

Desistentes  2008 - 2017 97 

Total de ingressos  2008 – 2012 135 

Fonte: Sistema de matrícula da instituição.  

 

Como podemos observar, dos candidatos que entraram entre os anos de 

2008 até 2012, seja através de vestibular, Sisu, mudança de curso ou nova habilitação, e 

que finalizaram entre os anos de 2013 a 2017, temos um total de 135 pessoas. Destas, 

somente 38 concluíram o curso. Há ainda casos de alunos ativos, que não terminaram a 

licenciatura no tempo estipulado de cinco anos pela matriz curricular, ou daqueles que 

cancelaram ou mudaram de habilitação, totalizando 97 pessoas. Para ilustrar essa 

situação, elaboramos um gráfico, notemos:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistema de matrícula da instituição.  

As informações do gráfico mostram uma relação entre o número de egressos 

em Letras-Português-Francês, nessa universidade, e o número de desistentes, 

considerando um intervalo de tempo de 09 anos, de 2008 a 2017, que corresponde ao 

ano da colação de grau mais recente nesta instituição. Como podemos ver, o 

quantitativo de desistentes é superior ao de egressos, o que nos indica, assim como a 

Gráfico 1 - Fluxo de egressos e de desistentes do curso de Letras-Português/Francês de uma 

IES do Ceará 
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tabela apresentada há pouco, que há uma procura relativa pelo curso, mas que, por 

algum motivo, que não pesquisamos, os alunos saem da formação sem finalizá-la. Essas 

informações evidenciam somente um contexto institucional da formação, cabendo, uma 

pesquisa sobre outras instituições e diversos questionamentos, dentre eles, o que os 

alunos esperam do curso? O que pretendem fazer após a formação? É objetivo deles 

atuarem como professores de português ou de francês? Quais investimentos externos à 

universidade existem para estes alunos? No entanto, como nossa pesquisa não dá conta 

dessa problemática, especificamente, damos, apenas, motivações para futuros estudos 

na área que possam sinalizar alguma justificativa para esse déficit, referente à formação 

inicial de professores de FLE no Ceará, como mostram os dados apresentados.  

Verificamos, também, que, ao lado da formação inicial de professores, há a 

promoção de cursos de formação continuada (tanto para estudantes de Letras, quanto 

para professores licenciados) e de eventos científicos (como o Congresso Brasileiro de 

Professores de Francês que acontece bienalmente) realizados pela Federação 

Brasileira de Professores de Francês (FBPF)
23

 e pelas Associações de Professores de 

Francês (APF)
24

, em conjunto com as universidades, a Federação Internacional dos 

Professores de Francês
25

 (FIPF), a Embaixada Francesa, a Agência Universitária da 

Francofonia
26

 (AUF), a própria Aliança Francesa, a TV5Monde, dentre outras entidades 

coletivas. Assim, compreendemos que as ações empreendidas nesse meio institucional 

coletivo são importantes por mobilizar atores individuais, conforme citam Cuq e Gruca 

(2005), como professores e alunos, em função de políticas linguísticas que divulguem o 

campo do FLE, no que diz respeito ao seu ensino e à formação docente nesta área, em 

específico, no Brasil.  

Considerando o breve contexto apresentado, passamos a tratar do Estágio de 

FLE, momento em que o estudante se depara com a própria vivência entre a teoria e a 

prática, e do estatuto do estagiário.   

 

                                                             
23

 Disponível em www.fbpf.org.br. Acesso em 10 de janeiro de 2018. O site também traz a relação de 

todas as associações de professores de FLE.  
24 Contamos com a quantidade 26 de associações no Brasil (Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia 

Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minhas 

Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, 

Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantis), sendo que dessas, duas estão em 

reestruturação (a de Mato Grosso do Sul e a de Tocantis). 
25 Fédération Internationale des Professeurs de Français.  
26 Agence Universitaire de la Francophonie.  

http://www.fbpf.org.br/
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3.2 O Estágio e o estatuto do estagiário de FLE 

Sabemos que o estudante de Letras (em específico de Francês), antes de 

assumir uma sala de aula como estagiário, precisa saber determinados conhecimentos 

acerca do objeto estudado, como os conhecimentos prescritivos e didáticos e da língua, 

definidos como saberes para o ensino e saberes a ensinar, respectivamente. Por 

exemplo, ele precisa saber sobre projetos institucionais, leis e diretrizes que amparam o 

ensino da língua estrangeira estudada, como também sobre como ensinar essa língua e 

sobre sua pronúncia, gramática, literatura e vocabulário. Dessa maneira, é através de 

disciplinas obrigatórias e optativas, ofertadas pelo currículo da instituição superior, que 

o estudante de Letras tem acesso a esses saberes, que são essenciais pela própria 

especificidade da profissão. É, portanto, durante a formação inicial, que ele passa a 

compor seu repertório profissional como falante da língua estudada e como futuro 

professor de FLE.  

Dentre aquelas disciplinas, sabemos que o Estágio é uma das fases pela qual 

o estudante deve passar e é, muitas vezes, o primeiro momento de constituição de sua 

prática profissional docente. Sobre isso, referimo-nos à Balslev (2016, p.12) que afirma 

que “a inserção profissional inicia, então, na formação inicial pela presença dos estágios 

que preparam o estudante para o seu futuro métier”
27

. Comumente, após passar por 

disciplinas teóricas da Linguística, da Literatura e da Educação, o estudante cursa o 

Estágio, que, neste caso, é obrigatório, para consolidar os saberes construídos durante o 

estudo de teorias das áreas citadas. Sobre a definição de Estágio temos a Lei nº 11.788, 

de 25 de setembro de 2008
28

, que o define como:  

“ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 

que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e 

dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos” (Art. 1º) (grifo nosso).  

E por obrigatório entendemos como “aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma” (§ 1
o
, Art. 2º).  

                                                             
27 « L‟insertion professionnelle débute donc en formation initiale par la présence des stages qui préparent 

l‟étudiant à son futur métier ».  
28 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm, acesso em 11 

de janeiro de 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
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Nos cursos de Letras, tanto na licenciatura simples com formação em 

Língua Portuguesa e Literaturas, quanto na dupla com formação em Língua Portuguesa 

e em Língua Estrangeira e respectivas Literaturas, há, geralmente, segundo as matrizes 

curriculares a que tivemos acesso, através dos sites das instituições, dois tipos de 

Estágio, o de observação e o de regência (ou supervisionado), e nos dois casos o 

estudante é identificado como estagiário. No entanto, há duas diferenças relativas ao que 

se estabelece em cada disciplina: no Estágio de observação, o estudante entra em sala 

como estagiário para observar a aula de um professor formado, devendo refletir sobre a 

mesma e sobre os materiais didáticos utilizados; no de regência, o estudante entra em 

sala como estagiário para assumir o papel de professor, dando aulas e realizando ações 

como planejar aulas e elaborar exames, sob a supervisão de um professor, que é o 

coordenador do estágio. Como podemos perceber, nesses dois momentos que compõem 

a formação inicial, o estagiário assume dois papeis diferentes que têm a ver com a 

característica teórico-metodológica de cada tipo de Estágio, isto é, de um lado com a 

observação de aulas não ministradas por ele e, de outro, com a regência de aulas 

lecionadas por ele.  

De maneira análoga a essa questão, Leurquin e Peixoto (2017), ao tratarem 

do estagiário de língua materna, afirmam que o trabalho do estagiário está inserido em 

um espaço duplo (grifo nosso), em que o estagiário é um estudante na universidade 

(diante do professor supervisor do estágio e do professor da educação básica) e um 

professor na escola (para os alunos da educação básica)
29

. Consideramos que essa 

noção, relacionada ao contexto de produção onde acontece o Estágio, é bastante 

pertinente, pois justifica nosso posicionamento, o de que o Estágio proporciona um 

papel social duplo (grifo nosso), de estudante e de estagiário (ou como as referidas 

autoras falam, estudante/estagiário e professor), devido ao espaço duplo onde acontece 

– na Universidade e na escola - e a outros fatores, como “as condições de trabalho dadas 

para o estagiário, o contexto de produção – e sua implicação nos objetivos, nas 

intenções e nos impedimentos – e as representações em jogo” (LEURQUIN e 

PEIXOTO, 2017, p. 169).  

                                                             
29 Lembramos que, no nosso caso, do ensino de FLE, o estagiário talvez não atue na educação básica, 

visto que a língua estrangeira em questão pode integrar o currículo de escolas da educação básica em 

caráter optativo, segundo as informações anteriormente citadas. O estágio de FLE, nesse ambiente, vai 

depender se a escola oferta a LE e se viabiliza o espaço para essa prática.  
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Para um maior detalhamento dessa visão, as autoras elaboraram um 

esquema com base no quadro de Machado e Bronckart (2009). Estes dois autores trazem 

a noção de que o trabalho docente se insere em uma rede de relações que se associam a 

um contexto sócio-histórico de um sistema educacional específico. Leurquin e Peixoto 

(2017) concordam com essa proposta e a aproximam do âmbito do estágio, ao dizerem 

que é possível observar o trabalho do estagiário sob esse ponto de vista. Dessa forma, as 

autoras contemplam as mesmas categorias elencadas por Machado e Bronckart (2009) 

para realizar uma análise das várias dimensões do trabalho do estagiário, conforme 

ilustra a figura 3: 

Figura 3 - Duplo papel no trabalho do estagiário 

 
Fonte: Leurquin e Peixoto (2017).  

 

Diante da figura 3, podemos perceber que o trabalho do estagiário faz parte 

de um contexto que pertence a um sistema educacional específico, no caso, a 

universidade, onde ele estuda, e a escola (ou em cursos de extensão da instituição 

superior, como nosso caso da formação inicial de FLE, no Ceará), onde ele vai exercer o 

estágio. Junto ao estagiário estão os instrumentos que viabilizam a realização do 

trabalho, bem como o meio, os artefatos e a interação com o outro. Esse trabalho 

acontece em espaços diferentes e com objetivos diferentes e, segundo Leurquin e 

Peixoto (2017), envolve constantes negociações e relações de poder estabelecidas 

devido à indefinição da identidade do estagiário.  

A figura 3 evidencia o diálogo com a nossa proposta, no sentido de que as 

ações do estagiário estão atreladas a essas várias dimensões, que, por sua vez, 

determinam a especificidade do estatuto do estagiário. Essa especificidade consiste, com 
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relação ao professor que detém a licença para ensinar, em um paralelismo entre a 

contínua aprendizagem da língua estrangeira que estuda e ensina - em nosso caso, como 

já citamos, do FLE - e o seu desenvolvimento profissional. O que pode justificar, 

portanto, que o agir do estagiário de FLE acontece na interação entre esses dois 

constituintes. Um agir que, de um lado, possui ações voltadas para o ensino da língua 

estrangeira e promove a formalização da docência; e que, por outro lado, viabiliza a 

aprendizagem dessa língua, ou seja, temos, então, uma formação de duas ordens: 

profissional e linguística. Sobre essa questão, voltaremos mais adiante. 

Ressaltamos, quanto ao Estágio, que, embora os dois tipos – de observação 

e de regência - tenham diferenças funcionais entre si, eles têm, também, semelhanças, 

tais como proporcionar ao estudante a observação do agir de um professor e do próprio 

agir em sala de aula e reelaborar, constantemente, seus saberes a ensinar e para o 

ensino da língua estrangeira. Esse ponto de vista nos ajuda a compreender que as ações 

linguageiras efetivadas pelo estagiário, em sala de aula, compõem um agir em constante 

transformação, devido à própria situação dupla de aprendizagem deste sujeito, isto é, da 

língua e da profissão, como já tratamos. Nesse sentido, podemos afirmar que, quando o 

estudante muda de papel, passando a ser estagiário, ele também muda de agir, pois, na 

primeira situação, ele precisa conhecer as teorias e, na segunda, fazer a transposição 

desses saberes, o que viabiliza essa dupla aprendizagem. Desta maneira, é possível 

considerar que o estagiário realize um agir característico de seu estatuto de professor em 

formação inicial, pois acreditamos que, assim como Balslev (2017, p.70), “formar-se 

significa, em parte, passar do estatuto de estudante ao estatuto de estagiário-futuro 

profissional e, depois, ao de profissional”
30

.  

Como acabamos de afirmar, sabemos que a figura do estagiário de língua 

estrangeira, no caso de FLE, é de um sujeito que está em formação e em constante 

mudança; ele tem suas fragilidades, por exemplo, do ponto de vista disciplinar, mas 

também traz um repertório de conhecimentos que nem sempre é diagnosticado e 

potencializado. Assim, é necessário compreender tanto o agir específico do estagiário de 

línguas estrangeiras, quanto conceber esse agir como um dos itens centrais da formação 

inicial de professores de línguas, para que possamos identificar possíveis 

desdobramentos importantes para esse campo.    

                                                             
30 « Se former signifie en partie passer du statut d‟étudiant au statut de stagiaire-futur professionnel puis à 

celui de professionnel ».  
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Vimos, dentre os trabalhos citados na introdução desta pesquisa, propostas 

que se assemelham à nossa e outras que se distanciam, apontando-nos lacunas relativas 

ao tema que estamos investigando. Tais leituras nos permitiram realizar 

questionamentos iniciais, como: “Há um agir específico do estagiário de FLE?”, “Se 

existe, como podemos concebê-lo?”, “Como ele se constitui?” e “Como a investigação 

desse agir pode contribuir para a formação inicial de professores de FLE?”. 

Concluímos que há descrições do agir do estagiário pelo intermédio do que ele deveria 

chegar a fazer ou chegar a ser, mas não do que ele é, de fato, em um dado momento. 

Após essa primeira reflexão, redimensionamos e apresentamos perguntas mais 

específicas, no capítulo introdutório.  

Portanto, consideramos que é importante tematizar essa questão, deixando 

claro que nosso posicionamento está atrelado a uma abordagem construída pela via 

positiva de possíveis conflitos que vive o estagiário, durante a regência. Partimos, então, 

do ponto de vista do que ele é e não do que ele (ainda) não é; do que ele sabe e não do 

que ele (ainda) não sabe. Podemos afirmar que essa noção se relaciona a um viés 

pragmático, ou seja, do que o estagiário é ou faz em um determinado espaço e tempo. O 

estagiário de FLE é, para nós, aquele que possui um duplo estatuto, de estudante e de 

estagiário (que planeja aulas e as leciona, dentre outras ações), devido à interação 

específica, que se estabelece no contexto da formação inicial de professores de línguas 

estrangeiras, da aprendizagem da língua entre a aprendizagem da profissão professor de 

FLE.  

Pensamos, portanto, que essa definição do estatuto do estagiário é oportuna 

para caracterizar o agir do estagiário de FLE, ou de LE, em uma determinada época, 

pois ao agir em sala, o estagiário é mediador dos saberes dos alunos e de si mesmo. 

Logo, a aprendizagem da língua acontece ao mesmo tempo em que ela é ensinada; neste 

caso, em específico, quando o estagiário faz a transposição didática, várias ações estão 

envolvidas, como, por exemplo, selecionar saberes a ensinar do livro didático, realizar 

atividades, elaborar discursos, escolher estratégias, seguir orientações dadas pelo 

professor coordenador do Estágio, dentre outras. Constatamos que os saberes para o 

ensino são a base dos saberes a ensinar (essas duas últimas categorias referem-se aos 

termos postulados por SCHNEUWLY & HOFSTETTER, 2009, como vimos, 

anteriormente) que, no nosso caso, referem-se aos saberes sobre a língua francesa. 

Consideramos, então, que há uma relação entre aprender a ser professor e aprender a 



62 
 

língua francesa que é característica do estagiário de FLE e que corresponde ao seu 

estatuto de aprendiz da língua e da profissão, ou como dissemos, do seu papel social 

duplo. 

Dessa maneira, tendo compreendido o estatuto do estagiário de FLE, 

passamos, agora, à compreensão do agir desse estagiário em situação de regência de 

aula. Para isso, realizamos uma clarificação de questões referentes ao que é didático, ou 

não, e de suas relações com a linguagem.  

3.3 Por uma clarificação do agir do estagiário de FLE 

Como dissemos, é na interação entre a aprendizagem contínua da língua e 

da profissão que se constitui o estatuto do estagiário de LE, ou melhor, de FLE. Essa 

interação acontece na sala de aula de estágio, lugar onde o estudante de FLE vai atuar 

como estagiário. Sua atuação depende de várias ações que o caracterizam como tal, por 

exemplo, o estagiário, geralmente, tem de assumir turmas em contextos gerenciados 

pela própria universidade onde estuda. Elas estão inseridas em cursos extracurriculares 

ou de extensão, que são ofertados para a comunidade em geral, que deseja estudar uma 

LE, e que abrem o espaço para que o estagiário seja o responsável por uma dessas 

turmas, durante um semestre ou mais, a depender do regimento da instituição. Ações 

institucionais como essas são oportunas para o estagiário, pois viabilizam a sua entrada 

no métier de professor. O retorno à sala, bem como sua continuação, já depende de 

outros tipos de ações, que podemos dizer que são direcionadas para o ensino, 

propriamente dito, da LE. E, no caso do estagiário, como dissemos há pouco, as ações 

voltadas para o ensino estão associadas à própria aprendizagem da língua estrangeira e 

da profissão, compondo, assim, um agir específico desse sujeito que é elementarizado 

pelo seu repertório.   

Nesse sentido, acreditamos que o momento do estágio não se reduz a um 

ensaio da profissão, mas se constitui como o espaço em que as práticas de ensino e para 

o ensino são concretizadas ao longo da formalização da docência. Ao contrário do que 

pensamos, podemos dizer que o estágio não termina, quando o estagiário passa a ser 

professor (com seu diploma, símbolo institucional que lhe outorga a profissão), mas 

pode ressoar ao longo de toda a sua trajetória profissional. Por isso, como no estágio se 

deram suas primeiras experiências professorais, poderíamos pensar que há fatores 

implicados na maneira como o professor age em sala que, consequentemente, são 
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decorrentes do estágio, como, por exemplo, a maneira como o professor compreende a 

profissão, como ele pesquisa e dá uma aula e como ele apreende o conhecimento 

disciplinar para chegar ao objeto de ensino. Essa consideração é relevante e oportuna e 

dialoga com o uso que fizemos da Autoconfrontação Simples, pois se trata de uma 

escolha pertinente e produtiva, permitindo que o sujeito compreenda e redimensione o 

próprio agir. 

Dentro dessa perspectiva longitudinal, para chegarmos a uma definição de 

agir do estagiário, primeiramente, esclarecemos, a partir dos próprios traços dos 

espaços, onde realizamos nossa investigação, algumas noções como o que se 

compreende por didática (ou não) e por agir. Assim, recorremos a uma concepção de 

didática que seja viabilizada pelo papel que tem a linguagem no desenvolvimento 

humano e profissional. Antes disso, ao pensarmos dessa maneira, é importante retomar 

o conceito de agir que, segundo Bronckart (2006, 2008a, 2010), é definido como uma 

intervenção humana situada feita por um ou por vários indivíduos e sua análise pode 

acontecer em virtude de dois níveis, o das condutas observáveis ou das interpretações 

das ações efetuadas. Trazendo tal definição para nosso âmbito de pesquisa, o agir em 

sala de aula corresponde às intervenções realizadas pelo professor, que, no nosso caso, 

trata-se do estagiário de FLE. Logo, suas ações são orientadas para o ensino da língua 

estrangeira, em foco, a um certo público; além disso, o estagiário viabiliza a própria 

aprendizagem linguística e didática, proporcionando o desenvolvimento da profissão.  

Também não podemos deixar de lado que o estagiário elabora uma aula 

composta por seus conhecimentos sobre a língua e sobre outras disciplinas, como 

também por julgamentos, por normas institucionais e prescrições sociais, que 

impregnam seu agir linguageiro em sala. Instaurada a situação, o estagiário, inserido no 

triângulo didático, aluno – estagiário – saber, caracteriza o próprio agir, que vamos 

especificar como intervenções que possibilitam a construção de saberes dos alunos e, 

principalmente, de si mesmo. Percebemos que esse aspecto não é evidenciado 

cientificamente, tendo em vista que discutimos, mais frequentemente, sobre o papel do 

professor, já licenciado, como mediador de saberes dos alunos, comumente 

contemplado no triângulo aluno – professor - saber. O que contribui para que possamos 

pensar a respeito do papel de mediador do estagiário possibilitado pelas ações de 

ensino, como já adiantamos. Sendo assim, o que específica seu agir é, também, a 

realização de intervenções orientadas para a construção do próprio saber, que não é 
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somente o profissional, o savoir-faire ou o saber para o ensino, mas o saber a ensinar, 

ou seja, um saber disciplinar para que ele mesmo aprenda a língua em questão. 

Constatamos que essa compreensão acaba influenciando a caracterização do estagiário, 

como propomos, a partir do que ele é e do que ele sabe fazer em sala de aula. Essa via 

nos permite acessar os recursos reais, presentes ou potenciais dos estagiários, e não 

somente as falhas que, porventura, possam surgir no percurso formativo dos mesmos, já 

que estamos lidando com sujeitos em desenvolvimento profissional, em particular, em 

uma etapa de formação profissional inicial – a licenciatura.   

É neste momento que destacamos o papel que tem a linguagem na 

aprendizagem da LE, pois é através dela que o estagiário semiotiza suas ações para 

ensinar essa língua e podemos identificá-las. O que nos permite confirmar que é pela via 

do ensinar a língua (mobilizando saberes) ao aluno que o estagiário também se 

desenvolve, pois, em acordo com Schneuwly (2008b, p.113), “a língua como sistema 

social contém ferramentas de construção que o aprendiz pode se apropriar em situações 

de ensino/aprendizagem” 
31

. E esse fato pode ser perceptível junto à mobilização de 

figuras de ação (BULEA, 2010; 2014), isto é, quando o estagiário interpreta seu agir em 

sala de aula, através da autoconfrontação, ele evoca dimensões linguageiras que são a 

via de acesso para o (re)conhecimento desse agir. A linguagem é, então, uma dimensão 

constitutiva da formação humana e profissional.  

Fundamentados nessas noções, voltamos, então, ao tratamento do que é 

didático. Nossa reflexão é concernente à proposta, a que nos referimos nos capítulos 

teórico e metodológico dessa tese, sobre a Linguística Aplicada e a Linguística Aplicada 

Crítica. Nesse sentido, esta área nos possibilita problematizar conceitos didáticos e 

redimensioná-los. Primeiramente, precisamos diferenciar a Didática geral da Didática 

disciplinar. Para isso, retomamos a noção de triângulo didático, postulado como um 

esquema que simula, em um dado sistema didático, três polos em constante interação: o 

do aluno, que tem o papel de aprender, o do professor, que tem o papel de ensinar e/ou 

formar, e o dos saberes em uma dada instituição prevista para essa finalidade didática 

(CHEVALLARD, 1985). As relações estabelecidas entre esses três polos são 

responsáveis pela transformação da concepção de didática. Nesse sentido, tomada em 

uma primeira instância como aquela que lida com o polo dos conteúdos (HALTÉ, 1992) 

                                                             
31 «  La langue comme système social contient en elle-même des outils de construction que l‟apprenant 

peut s‟approprier dans des situations d‟enseignement/apprentissage ».  
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e dependente de outras disciplinas de referência, a Didática sai de uma definição, que a 

restringe, para uma mais ampla que dá conta não só da ação de ensinar, mas da de 

aprender e da de englobar a mediação de conceitos subjacentes ao próprio processo 

formativo e desenvolvimental do ser humano. Tal definição indica que a Didática se 

caracteriza por “uma reflexão sobre os objetos de ensino, por pesquisas sobre as 

condições de apropriação dos saberes e por pesquisas sobre a intervenção didática 

(HALTÉ, 1992, p. 16)
32

”, ou seja, como um campo teórico, prático e de pesquisa. Esse 

direcionamento nos coloca diante de um conceito atrelado ao ensino e às práticas 

linguageiras e sociais que o envolvem. Esse conceito compreende a autonomização 

desta disciplina macro, com relação a outras disciplinas científicas micro e permite a 

possiblidade de criar noções e metodologias próprias e apreender a realidade de 

formação nas esferas histórica, social e política (BRONCKART, 2016).  Sendo assim, a 

Didática geral situa-se como uma área científica, de pesquisa e de intervenção 

(SIMARD et al, 2010), que se relaciona à Didática das Línguas, como, por exemplo, a 

Didática do FLE, que se interessa tanto pelos saberes próprios do domínio do FLE, 

quanto pelo ensino e pela aprendizagem destes.  

Evidenciamos que a epistemologia do campo da Didática interfere na 

maneira como podemos compreender o que é didático, quando direcionamos nosso 

olhar para as ações desenvolvidas na sala de aula do estagiário de FLE. Coerente com as 

noções apresentadas, o didático tem a ver com as ações linguageiras mobilizadoras de 

saberes concernentes a um dado objeto de ensino e, em nosso caso, isso determina um 

agir mais específico, que corresponde ao que estamos chamando de agir do estagiário de 

FLE. Ao delimitarmos o plano do didático, relacionando-o ao plano da linguagem, é 

possível definir o agir em foco e identificar os recursos reais do estagiário, para que 

possamos pensar em objetos de formação que contemplem a dimensão do agir e dos 

saberes a ensinar o francês para a formação inicial de professores de FLE.  

Em acordo com tal perspectiva, podemos refletir sobre o agir do estagiário 

de FLE e problematizar o domínio do didático em contexto brasileiro, cuja concepção, 

ainda hoje, está reduzida ao bom domínio das situações conflituosas em sala, à 

aplicação de ferramentas na aula para uma determinada comunidade de alunos aprender 

                                                             
32 « (...) par une réflexion sur les objets d‟enseignement, par des recherches sur les conditions 

d‟appropriation des savoirs, par des recherches sur l‟intervention didactique »  
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algo e, consequentemente, à descrição e à localização das ações docentes no campo das 

metodologias de ensino de línguas.  

Consideramos, portanto, que o conceito de didática, tendo em vista a 

formação inicial de professores de línguas estrangeiras, compreende um movimento 

extenso (que mobiliza vários elementos que colaboram na constituição da prática 

docente) do saber prático sobre um dado objeto de ensino. E como se trata do agir do 

estagiário de LE, um agir em construção, é importante observar que as ações realizadas, 

no percurso de transformação do objeto de ensino, podem revelar mais características 

específicas desse agir, do que a repetida afirmação de que há distância entre teoria e 

prática em tais ações. Ou seja, continuar polarizando, dessa maneira, o fato de não 

conseguir didatizar o saber seria pormenorizar a complexa dinâmica existente em sala 

de aula que pode ter a ver com um problema de conhecimento disciplinar restrito, por 

exemplo. O que quer dizer que maîtriser a língua estrangeira e ensiná-la são duas 

instâncias diferentes que requerem conhecimentos de ordens distintas (saber a fonologia 

da língua, ensinar os sons da língua, por exemplo, etc.). Sendo, portanto, oportuno 

discutir essa lacuna acerca dos saberes do estagiário de LE e do que constitui sua prática 

efetiva, isto é, aquilo que ele sabe e faz.  

Como acabamos de tratar do plano das ações que são didáticas e como 

estamos falando de agir em desenvolvimento, decidimos, também esclarecer a noção de 

repertório didático de Cicurel (2011a). Conforme a definição da autora, como já 

citamos no capítulo do referencial teórico, todo professor tem um repertório didático 

que ele constrói durante suas experiências didáticas e que mobiliza, em situação de 

regência, sempre que precisar. Diremos, sob uma postura mais micro, que o repertório
33

 

é constituído por saberes (saberes a ensinar e saberes para o ensino; cf. SCHNEUWLY 

& HOFSTETTER, 2009) mobilizados em sala de aula. Como vimos, tais saberes referem-

se aos conhecimentos sobre a LE e aos conhecimentos metodológicos para ensiná-la, 

como também são advindos de experiências formais e informais. Baseados nisso, 

percebemos que o repertório do estagiário, como o chamaremos a partir de agora, 

aponta-nos para recursos de ações reais, como mobilizar a leitura pelos alunos ou não, e 

                                                             
33

 Dentro dessa perspectiva, cabe mencionar a pesquisa feita por Leurquin, Gondim e Silva (no prelo) em 

que há uma reorganização dos saberes a ensinar e saberes para o ensino (SCHNEUWLY & 

HOFSTETTER, 2009), especificando-lhes com relação aos conhecimentos da língua (texto, gramática, 

por exemplo) e aos conhecimentos metodológicos (didática do ensino de leitura, de produção, de 

gramática, por exemplo).   
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é nelas que o professor se apoia para cumprir seu trabalho docente. Tais recursos são 

importantes, pois nos permitem enxergar quais ações são efetivamente realizadas em 

sala, quais funcionam ou não, sendo positivas ou não. No caso do estagiário, temos 

recursos também, mas eles são de um professor em formação inicial.  

Em decorrência disso e de tratarmos de um agir em desenvolvimento, a 

identificação do repertório do estagiário e dos recursos reais, ou seja, do que é feito, de 

fato, em sala, ajuda-nos a conceber objetos de formação
34

, que podemos inventariar para 

intervir na formação inicial de professores de LE. Os objetos nos servem para trabalhar 

certos conflitos que o estagiário tem, como, por exemplo, problemas relativos ao uso da 

língua que ensina, como a utilização ou implementação de alguns objetos de ensino do 

francês, tais como o ensino de conjugação verbal ou dos pronomes e dos adjetivos 

possessivos. Assim, temos objetos de formação com duas dimensões, a primeira, dos 

saberes a ensinar o francês e, a segunda, do agir e da reflexão sobre o agir (sobre esse 

aspecto, retornaremos nas considerações finais deste trabalho). Partindo de tais 

considerações importantes para o nosso contexto, passamos ao conceito de agir do 

estagiário de LE, no caso de FLE.  

Para concebermos uma definição para o agir do estagiário, é preciso retomar 

o que postularam Silva (2013) e Cicurel (2011a) sobre o agir didático e sobre o agir 

professoral, respectivamente. Quanto ao conceito de agir didático, a primeira autora o 

define como  

um conjunto de ações ou intervenções didáticas do docente em interação com 

os alunos ou na preparação de suas aulas com uma finalidade estritamente 
didática, isto é, de transformar um objeto de ensino em objeto efetivamente 

ensinado, a fim de que ele possa ser apreendido pelos alunos (SILVA, 

2013, p. 249).  

Silva (2013) acrescenta que o referido agir didático é uma dimensão do agir 

docente, categoria descrita por Machado (2010) como intervenções que os professores 

realizam nas situações de trabalho para desenvolver seu métier e que estão relacionadas, 

por exemplo, ao processo de ensino e de aprendizagem de um objeto de ensino em sala. 

Silva (2013) traz a noção de gestos didáticos (que possibilita ver as ações, a partir de 

uma sequência didática elaborada por professores, que transformam o objeto de ensino 

                                                             
34 Baseamo-nos em Gagnon & Bulea Bronckart (2017) acerca dessa noção.  
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em objeto ensinado, cf. SCHNEUWLY; DOLZ, 2009) e a amplia com o gesto de 

planificação (para maiores informações, ver a tese indicada).  

Quanto ao conceito de agir professoral, a autora Cicurel (2011a, p.119) 

afirma que se trata “do conjunto das ações verbais e não verbais preconcebidas, ou não, 

que um professor realiza para transmitir e comunicar saberes ou um „poder-saber‟ a um 

dado público em um dado contexto” 
35

 e que “não se limita ao que se passa no aqui-

agora da sala de aula, pois é também um projeto, uma projeção e uma consideração do 

passado” (2011b, p.48) 
36

.  

De uma maneira geral, percebemos que as duas noções compartilham a 

ideia de que o agir referente à prática docente se trata de intervenções ou ações verbais 

e/ou não verbais dos professores com objetivos relativos ao objeto de ensino e à 

aprendizagem dos alunos. Precisamos destacar que essas dimensões linguageiras 

aparecem, na sala de aula, através da realização do agir do estagiário e, nas 

autoconfrontações, através do acesso às interpretações desse agir e dos recursos reais 

mobilizados em sala. Neste momento, enfatizamos o papel da linguagem e sua relação 

com o agir do estagiário; é por meio dessa relação que podemos compreender o 

percurso realizado pelo estagiário e o que define o seu agir específico.  

Nesse sentido, consideramos que o agir do estagiário de língua estrangeira, 

no caso de FLE, também pode ser definido como intervenções que têm como finalidade 

o ensino e a aprendizagem de um objeto de ensino, contudo, para nós, tais intervenções 

são realizadas por um professor em formação inicial ou em processo de 

profissionalização docente, que está em situação de monitoramento, por exemplo, o que, 

inicialmente, o diferencia do professor já licenciado. É importante ressaltar que o agir 

de um dado estagiário e/ou professor não é o mesmo em todas as situações de ensino e 

nem para todos os sujeitos. Ele muda, bem como os contextos. Dessa maneira, 

compreendemos que o ensino de uma língua envolve questões didáticas e linguísticas 

que permeiam a historicidade da mesma na sociedade que a estuda. Por exemplo, o uso 

de metodologias diferentes e de métodos é acompanhado por uma orientação que guia o 

                                                             
35

 « Il s‟agit de l‟ensemble des actions verbales et non verbales, préconçues ou non, que met en place un 

professeur pour transmettre et communiquer des savoirs ou un „pouvoir-savoir‟ à un public donné dans un 

contexte donné ».  
36

 « (...) ne se limite pas à ce qui se passe dans l‟ici maintenant de la classe, car il est aussi un projet, une 

projection et une prise en compte du passé ».  
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ensino e a aprendizagem, em uma dada época, como o caso da atual entrada da 

abordagem de ensino acional que é, segundo o QECRL,  

“orientada para a acção, na medida em que considera antes de tudo o 
utilizador e o aprendente de uma língua como actores sociais, que têm que 

cumprir tarefas (que não estão apenas relacionadas com a língua) em 

circunstâncias e ambientes determinados, num domínio de actuação 

específico” (2001, p. 29).  

Essas questões entram em interação com as concepções teóricas de língua, 

com a elaboração e a escolha de livros didáticos, tanto em contextos de ensino e de 

aprendizagem da língua estrangeira, quanto de formação de professores.  

Considerando tais informações, acrescentamos que nossa reflexão poderia 

também estar ligada a questões de identidade do estagiário de FLE, mas optamos por 

não focalizar nesse aspecto, tendo em vista que nossa via é a da descrição de um agir em 

situação de formação linguística e profissional. O que nos interessa não é a construção 

da identidade do estagiário, mas descrever e analisar, de maneira positiva, aquilo que 

faz o seu agir e a imbricação entre a aprendizagem do objeto de ensino e a 

aprendizagem do métier de professor.   

Estabelecida a definição do agir do estagiário de FLE, passamos à síntese de 

nosso capítulo.  

3.4 Síntese  

Neste capítulo, enfatizamos o agir do estagiário de FLE. Para isso, nosso 

ponto de partida é a formação inicial de professores de FLE. Neste espaço, o objetivo é 

ensinar a língua estrangeira e formar professores para ensinarem a língua estudada. o 

estudante da formação, por sua vez, aprende a língua estrangeira e a ensina no contexto 

de estágio, nosso contexto, neste trabalho. O que ele aprende, vê e vive na formação, 

como os saberes, vai ser o guia de sua atuação em sala de aula, quando estiver 

lecionando. Ele parte de alguns domínios de sua própria interpretação da sala de aula: 

de como ele deve se portar em sala, de seus conflitos pessoais e profissionais, do livro 

didático, do que os alunos devem aprender da língua estrangeira, do que ele sabe sobre a 

língua que ele vai ensinar e do que ele sabe sobre o ensino da língua que ele vai ensinar. 

Dentro dessa perspectiva, pensamos em uma definição para o agir do 

estagiário, a partir da própria fotografia da sala de aula, mas, primeiramente, detemo-

nos em esclarecer algumas noções como o que se compreende por aquilo que é didático 
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(ou não) e por agir. Também fizemos uma releitura do repertório didático (cf. Cicurel, 

2011a) e o utilizamos sob o nome de repertório do estagiário. Ele nos direciona para 

uma perspectiva em que o estagiário é visto a partir de suas ações mobilizadas, ou seja, 

de recursos de uso reais que são tematizados na autoconfrontação, evocando objetos de 

formação que contemplem o agir e a reflexão sobre esse agir e os saberes a ensinar.  

Considerando o que foi tematizado até aqui, encaminhamo-nos ao capítulo 

metodológico.  
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4 METODOLOGIA 

“O mapa não é o território, mas ajuda a nos orientar”. 

Provérbio Celta 
 

 

Considerando a metodologia como uma etapa em que podemos organizar o 

percurso de investigação do objeto de estudo, apresentamos, nas cinco seções seguintes, 

o passo a passo metodológico elaborado para esta tese. Na primeira parte, expomos, 

novamente, os objetivos, as perguntas e as categorias de análise dos dados em um 

quadro-resumo. Na segunda, tratamos da caracterização do estudo. Na terceira, 

descrevemos o contexto, onde os dados desta pesquisa foram gerados e os seus 

participantes. Na quarta parte, referimo-nos aos instrumentos de geração dos dados; na 

quinta parte, especificamos os procedimentos de análise e de interpretação dos dados e, 

por fim, na sexta parte, elaboramos uma síntese do capítulo.  

No próximo tópico, damos início aos itens de base para a construção da 

pesquisa. 

4.1 Apresentação dos objetivos de estudo, das perguntas e das categorias de análise 

dos dados 

Para que possamos compreender o plano da pesquisa, é necessário retomar 

elementos que são o ponto de partida, como os objetivos, as perguntas e as categorias de 

análise. A partir do nosso objeto de estudo, o agir do estagiário de FLE, observando-o 

através de suas ações desenvolvidas em sala com vistas a um objeto de ensino e de suas 

interpretações sobre esses momentos, e da nossa asserção geral, que considera ser 

possível que o estagiário de (francês) língua estrangeira realize um agir característico de 

seu estatuto de professor em formação inicial, concebemos o nosso objetivo central de 

trabalho: investigar as bases do agir do estagiário de FLE e, para este, a nossa pergunta 

central: Como se constitui o agir do estagiário de FLE? Desde então, procedemos à 

criação dos objetivos específicos, a saber: 1) Investigar em que se baseia e como se 

organiza o agir do estagiário de FLE; 2) Analisar como se dá a interação entre o agir do 

estagiário e o objeto de ensino evidenciado; 3) Investigar como as dimensões 

linguísticas disponíveis através da autoconfrontação podem reconfigurar o agir do 

estagiário de FLE.  

Tais objetivos nos fizeram chegar a questionamentos também específicos: 1) 

Quais são as especificidades do agir do estagiário de FLE? ; 2) Quais são os objetos de 
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ensino evidenciados no agir efetivo do estagiário de FLE?; 3) Em que medida a 

autoconfrontação pode provocar reconfiguração no agir do estagiário de FLE? Pautados 

nesses aspectos, buscamos categorias analíticas, como já tratado no capítulo de 

referencial teórico, que considerassem o estatuto dos dados. Nesse sentido, 

relacionamos a cada objetivo uma pergunta e uma categoria de base. Vejamos no 

quadro, a seguir: 

Quadro 3 - Relação entre objetivos, perguntas e categorias de análise 

Objetivos específicos Perguntas de pesquisa Categorias de análise 

Investigar em que se baseia e 

como se organiza o agir do 

estagiário de FLE;  

Em que se baseia e como se 

organiza o agir do estagiário 

de FLE? ;  

Repertório didático 

(CICUREL, 2011a); 

Saberes (SCHNEUWLY 
& HOFSTETTER, 2009; 

VANHULLE, 2009; 

2009a); 

Analisar como se dá a 

interação entre o agir do 

estagiário e o objeto de ensino 

evidenciado; 

Quais são os objetos de 

ensino evidenciados no agir 

efetivo do estagiário de 

FLE?; 

Saberes a ensinar e saberes 

para o ensino 

(SCHNEUWLY & 

HOFSTETTER, 2009); 

Investigar como as dimensões 

linguísticas disponíveis através 

da autoconfrontação podem 
reconfigurar o agir do 

estagiário de FLE. 

Em que medida a 

autoconfrontação pode 

provocar uma 
reconfiguração no agir do 

estagiário de FLE? 

Figuras de ação (BULEA, 

2010; 2014); 

Repertório didático 
(CICUREL, 2011a). 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Após tais informações, procedemos às características da pesquisa.  

4.2 Caracterização da pesquisa 

Devido à intensa preocupação da área da Linguística Aplicada em 

redimensionar o foco de pesquisas para os possíveis diálogos entre teoria e prática na 

esfera da sala de aula de línguas, situamos nosso trabalho segundo essa perspectiva. 

Como sabemos, essa mudança de paradigma se dá com os vários desdobramentos 

teóricos e interdisciplinares que vêm acontecendo, dentre eles, o da Linguística Crítica 

que traz consigo propostas como a da Linguística Aplicada Crítica (LAC), que tem 

como principal representante o autor Pennycook (2001). Conforme ele, os problemas 

abordados pela LA são questionados por uma noção mais crítica, que não se trata de 

adição de teorias à área, mas de uma constante problematização sobre a linguagem, nos 

domínios do ensino e dos contextos atrelados a este, a partir de aspectos linguísticos, 

sociais e políticos.  
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Tendo em vista que estamos tratando da formação inicial do (futuro) 

professor de FLE e que estamos fazendo um recorte das aulas de estagiários de FLE, 

seguimos a orientação da LA em relação com a LAC. Para isso, trazemos um diálogo 

entre a teoria e a prática em sala de aula de estágio de FLE, através de cenas de sala e de 

autoconfrontações (como veremos adiante), repensando, dessa maneira, a formação 

inicial de professores de FLE. Como afirma Rajagopalan (2003, p. 80), “repensar a 

própria relação teoria/prática”, recusando esse binômio, já torna a postura da LA crítica.  

Acreditamos que o projeto empreendido por essa perspectiva de 

investigação, bem como as discussões, no meio científico brasileiro e francófono, sobre 

o ensino e a aprendizagem de línguas e os discursos de professores de línguas 

produzidos em sala de aula e os discursos acerca do próprio agir professoral
37

, é 

coerente com a nossa pesquisa, cujo desenvolvimento se dá em contexto de formação 

linguística e professoral do estudante de francês língua estrangeira. Portanto, como nos 

situamos no domínio da formação inicial do professor, esta pressupõe o espaço do 

estágio e, no nosso caso de FLE, que é o foco da nossa investigação.  

Como estamos estudando os discursos provenientes de práticas de sala e de 

interpretações sobre tais práticas, como veremos nos tópicos posteriores, geramos 

nossos dados a partir de registros audiovisuais de interações de sala de aula e de sessões 

de autoconfrontações, o que já conferem a esta pesquisa qualitativa sua caracterização 

com base em princípios interpretativistas. De acordo com DÖRNYEI (2007), a pesquisa 

qualitativa é, fundamentalmente, interpretativa. Assim, de epistemologia contrária ao 

positivismo, a pesquisa interpretativista busca entender e interpretar fenômenos em um 

dado contexto (BORTONI-RICARDO, 2008).  

Acrescentamos que os participantes envolvidos nas pesquisas também são 

responsáveis por entender e interpretar o que está em jogo, assim como no nosso caso, 

em que os estagiários são solicitados a interpretarem o próprio discurso. Além disso, 

trazemos dados complementares como entrevistas episódicas e de documentos oficiais, 

referentes aos cursos de Letras-Português/Francês, e de materiais didáticos que 

corroboram o aspecto em destaque. Assim, definimos pesquisa qualitativa, segundo a 

noção de Flick (2004, p. 24), que nos aponta que:  

                                                             
37 Ver Bronckart et al (2004); Cicurel, (2011a); Leurquin e Peixoto (2011); Leurquin (2013); Bulea 

Bronckart; Fraga Leurquin; Vidal Carneiro (2013).  
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Os objetos não são reduzidos a simples variáveis, mas sim representados em 

sua totalidade, dentro de seus contextos cotidianos. Portanto, os campos de 

estudo não são situações artificiais criadas em laboratório, mas sim práticas e 

interações dos sujeitos na vida cotidiana.  

Como decidimos estudar o agir de linguagem dos estagiários, buscamos o 

quadro teórico-metodológico da Autoconfrontação para dar conta do outro lado da cena, 

quando os estagiários são confrontados com as próprias ações. Sobre esse quadro, 

faremos uma breve explanação no tópico seguinte e, na seção 4.4 (sobre os instrumentos 

de geração de dados), descreveremos como ele foi utilizado durante a pesquisa.  

4.2.1 O quadro teórico-metodológico da Autoconfrontação 

Feita a caracterização da pesquisa, consideramos importante situar, nesse 

momento, o quadro que também confirma a natureza interpretativista dessa 

investigação. Nesse sentido, para chegarmos, de fato, às interpretações oriundas, de um 

lado, do pesquisador e, de outro, dos estagiários sobre as próprias ações em sala de aula, 

escolhemos a Autonconfrontação. Essa escolha se deve a alguns fatores, como: a 

criação de um momento em que os estagiários pudessem se defrontar com o seu agir, 

através das filmagens de sala de aula, e falarem acerca de si em situação de prática 

docente. Outro motivo é a oportunidade que temos de observar o possível 

desenvolvimento no agir dos que participam dessa abordagem, tendo em vista que, 

geralmente, são acompanhados de maneira longitudinal. Para fundamentar essa questão 

do desenvolvimento profissional, a Autoconfrontação vincula-se aos pressupostos 

vigotskianos (2008[1934]), pois, além de estabelecer diálogos entre o sujeito, as cenas 

de sala de aula e o pesquisador, o dispositivo ocasiona uma tomada de consciência sobre 

as ações de ensino. E é por meio da linguagem que essa transformação é viabilizada, 

funcionando, nesse sentido, como instrumento psíquico, para que o sujeito alcance a 

compreensão de suas ações (VIGOTSKI, 2008[1934]; FRIEDRICH, 2010).  

Como se trata de um quadro teórico que vem ganhando espaço no meio 

acadêmico, como em grupos de estudo, como o ALTER-AGE (Análise de Linguagem, 

Trabalho e suas Relações – Aprendizagem, Gêneros Textuais e Ensino), em São Paulo, 

o GEPLA, no Ceará e o GELIT (Grupo de Estudo em Letramentos, Interação e 

Trabalho), na Paraíba, é necessário a continuidade de pesquisas que oportunizem sua 

prática, bem como sua implementação na formação inicial de professores de línguas 

estrangeiras. Para tanto, apresentamos as definições dessa abordagem.  
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A Autoconfrontação se trata, como já dissemos, de um quadro teórico-

metodológico de análise das práticas sob o olhar interpretativo das mesmas (CLOT e 

FAÏTA, 2000; FAÏTA e VIEIRA, 2003; FAÏTA, 2007a). De acordo com Faïta,
38

 a 

abordagem surge entre os anos 1980 e 90, no domínio da Ergonomia, como 

procedimento em que pessoas falavam de um trabalho ou de uma atividade que 

realizavam, pois havia a necessidade em estudar as relações entre trabalho e linguagem. 

Com o passar do tempo, precisou apoiar-se em conceitos da Enunciação e, atualmente, é 

definida como uma relação dialógica, como tratamos há pouco, a serviço do 

conhecimento das atividades linguageiras, possibilitando a análise das práticas de 

ensino. Essa relação dialógica se materializa quando um registro em audiovisual da 

atividade realizada e a pessoa que a realiza confronta-se com a imagem de si (CLOT e 

FAÏTA, 2000; FAÏTA, 2007a; 2007b). Estão envolvidos nesse diálogo, o participante, o 

pesquisador e outro participante, que venha a entrar no processo de Autoconfrontação, 

só que em um segundo nível, como definiremos, a seguir.   

Como acabamos de falar, há duas fases gerais que caracterizam a 

Autoconfrontação como um processo transformador, a simples e a cruzada, no entanto, 

deter-nos-emos em mostrar apenas o primeiro processo. Tendo em vista nossos 

objetivos de pesquisa, optamos pela Autoconfrontação simples porque ela é a fase da 

descoberta, colocando o sujeito em situação de questionamentos, de (re)conhecimento 

de sua experiência e de compreensão da atividade. É importante destacar que os 

discursos produzidos durante a realização da Autoconfrontação são filmados. No quadro 

adaptado, segundo Faïta (2007b), vemos como se desenvolve tal fase: 

Quadro 4 - Fase da Autoconfrontação simples 

Etapa Natureza Características 

Filme  Imagens da atividade  Seleção de sequências, 
escolhidas em função do 

conhecimento do pesquisador 

da situação de trabalho 
realizada.  

Autoconfrontação simples Produção por cada um dos 

protagonistas de um discurso 

(texto). Interação sujeito 
autoconfrontado versus 

pesquisador.  

Discurso/Texto produzido em 

referência à situação 

observada. Abertura de 
espaço para comentários do 

sujeito, além de respostas aos 

                                                             
38 Daniel Faïta, em 2016, veio ao Brasil, na Universidade Estadual do Ceará, para realizar uma oficina em 

três dias, nos turnos manhã e tarde, sobre a Autoconfrontação. Nessa ocasião, o autor define-a como 

quadro teórico-metodológico, ao invés de método por não se tratar somente de procedimentos para gerar 

dados, mas por ter uma base teórica.  
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questionamentos do 

pesquisador. 

Desenvolvimento da situação.  

Fonte: Adaptação de quadro elaborado em Faïta (2007b, p. 09).  

De início, temos o filme da situação de trabalho, no nosso caso, de cenas de 

aulas de estagiários de FLE, que será exibido para o participante em evidência, por 

exemplo, em nosso trabalho, para o estagiário. A seleção das sequências ou cenas é feita 

pelo pesquisador e pelo participante para que os dois descubram o que é relevante nelas, 

considerando o contexto investigado. Durante a Autoconfrontação simples, o 

participante em questão interpreta seu agir a partir das sequências assistidas e de 

questionamentos que são desenvolvidos previamente à sessão ou ao longo dela. É nessa 

etapa em que podemos notar os possíveis desenvolvimentos ocasionados pela 

abordagem.  

Neste tópico, tratamos dos aspectos do quadro teórico-metodológico da 

Autoconfrontação que é coerente com o contexto de formação inicial de professores de 

língua estrangeira, que é o nosso caso. Acreditamos que, para que possamos 

compreender o trabalho do estagiário e redimensioná-lo, primeiro, devemos reconhecer 

o estágio como uma prática profissional docente e ter um quadro metodológico que 

dialogue com essa noção, como o que propomos, aqui. Apresentadas, então, as 

características desta investigação, descrevemos, a seguir, o contexto onde os dados 

foram gerados, assim como o perfil de cada participante.  

4.3 Cenário geral de pesquisa 

Como já dissemos, a escolha do contexto e, consequentemente, dos 

participantes foi/é motivada pelo interesse em estudar o contexto da formação inicial de 

professores de FLE no Ceará e os seus subcontextos integrantes: o ensino e a 

aprendizagem do francês, como língua estrangeira, e o estágio. Partindo dessa 

motivação temática, descrevemos os participantes de pesquisa e o espaço físico e social 

em que se inserem. 

Ressaltamos que as informações concernentes ao contexto onde aconteceu a 

pesquisa foram reunidas a partir da vivência acadêmica, que tem a pesquisadora nas 

instituições escolhidas para esta tese e de uma entrevista com duas professoras 
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universitárias
39

 da área do FLE, sendo uma de cada universidade, que conheceremos a 

seguir. Nosso objetivo com esta entrevista foi de confirmar e contextualizar dados 

importantes, que serão inseridos ao longo de todo o texto da tese, acerca do 

funcionamento dos cursos, de possíveis mudanças nas matrizes curriculares e do 

período do estágio. Também é oportuno dizer que as duas professoras não compõem o 

quadro de participantes presentes nas análises, tendo em vista que nosso foco não é 

analisar o discurso do professor do curso superior, mas o discurso do estudante de 

Letras. Ou seja, os discursos das duas professoras nos servem como fonte de 

contextualização dos espaços físicos e sociais desta pesquisa, mas não serão analisados, 

segundo as categorias científicas, aqui, elencadas.  

Como ainda mostraremos, as informações sobre os participantes efetivos da 

pesquisa foram reunidas a partir de uma conversa inicial com cada um deles e de 

instrumentos e de procedimentos metodológicos que serão detalhados, posteriormente. 

Justificamos que pensamos neste nome, cenário geral de pesquisa, porque engloba 

elementos pontuais do contexto da tese, como o espaço físico e social e as pessoas que 

produziram os discursos que serão analisados. Após esta breve explicação do cenário, 

abrimos, então, uma subseção para a apresentação específica do contexto e dos 

participantes. 

4.3.1 Contexto de investigação 

Os dados desta pesquisa foram gerados em duas universidades públicas do 

Ceará que possuem, cada uma, o curso de Letras com licenciatura em Língua 

Portuguesa e em Língua Estrangeira, especificamente, em Língua Francesa. 

Nomearemos uma de Instituição 1
40

, onde o curso de Letras tem 10 semestres, com 

duração de 05 anos e a outra de Instituição 2
41

, onde o curso tem 09 semestres, 

totalizando 04 anos e meio.  

Como nosso foco é o estágio, passamos a descrever seu funcionamento nos 

dois contextos expostos, evidenciando o período da formação onde ele acontece, 

                                                             
39 É importante informar que as duas professoras citadas também atuam nas disciplinas de estágio.  
40 O curso de Letras desta instituição traz em sua matriz curricular o nome “Licenciatura em Língua 

Portuguesa e Língua Francesa e Respectivas Literaturas”.  
41 O curso de Letras desta instituição traz em sua matriz curricular, chamada de “fluxograma do 

currículo”, o nome “Licenciatura em Língua Portuguesa e em Língua Francesa”. Embora a Instituição 2 

não traga o nome “Literatura”, na matriz, o conteúdo referente a esse domínio de estudo também é 

contemplado na formação.  
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segundo a estrutura das matrizes curriculares dos locais citados. É importante destacar 

que concebemos o estágio não só como uma disciplina, pois o compreendemos como 

um espaço maior que isso, que envolve o preparo teórico e didático para entrar em sala 

de aula e as experiências vivenciadas durante o percurso acadêmico, em geral, o que 

subsidia a prática efetiva de sala, ou seja, o agir professoral e, no nosso caso, do agir 

específico do estagiário de FLE. No entanto, o que vamos mostrar aqui é o espaço onde 

o estágio nas duas instituições referidas acontece e a entrada do estudante nele é feita, 

geralmente, pela disciplina de estágio. Por isso, tocaremos nesse aspecto. 

Com relação ao estágio da Instituição 1, o percurso acontece da seguinte 

maneira
42

: os estudantes do curso de Letras-Português/Francês iniciam o estágio, 

segundo a matriz curricular, no 9º semestre, matriculando-se em duas disciplinas 

“Estágio I: Fundamentos Teóricos para o Ensino de Língua Francesa” e “Elaboração de 

Materiais Didático-Pedagógicos em Francês como Língua Estrangeira”, que são pré-

requisitos para outra disciplina, no 10º semestre, “Estágio II em Ensino de Língua”. É, 

portanto, nesta disciplina que o estudante assume uma turma de FLE de 1º semestre
43

 e 

o papel social de estagiários, sendo responsáveis por planejar aulas e lecioná-las, 

elaborar avaliações e atividades.  

As aulas acontecem em um tradicional curso de extensão
44

 da referida 

universidade (ou em mais dois cursos
45

) que oferta, semestralmente, várias turmas de 1º 

semestre para quem se interessa em aprender francês. A depender da quantidade de 

estudantes que vão exercer o estágio e da quantidade de turmas ofertadas para 

lecionarem, um estagiário pode ficar com uma turma ou ele deverá dividir a turma com 

outro estagiário, revezando o tempo de aula e combinando a mesma quantidade de 

horas. Neste caso, enquanto um estagiário dá aula, o outro observa e vice-versa.  

Ainda no contexto da Instituição 1, há uma seleção semestral para 

bolsista(s)
46

 do curso de extensão citado para lecionar nele. Esta seleção é composta por 

uma prova didática e pela análise de currículo acadêmico e é promovida pelo 

departamento referente ao ensino de línguas estrangeiras da universidade, que é 

                                                             
42 Informações cedidas por uma das professoras do curso desta instituição durante entrevista.  
43 Há exceções quando o estagiário tem um dado nível de proficiência mais avançado, ele realiza o 

estágio em uma turma de 6º ou 7º semestres. 
44 Neste curso, só lecionam professores licenciados, exceto neste caso do estágio.  
45 Um curso tem como foco o ensino da língua francesa para iniciantes e o outro a gastronomia francesa.   
46 A depender da demanda de bolsas, pode haver mais de um estagiário remunerado.  
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vinculado a tal curso. A seleção é feita por professores efetivos deste departamento e/ou 

do curso de extensão. Assim, o estagiário que se candidatar, caso seja aprovado, será 

também bolsista nesse espaço dedicado ao estágio.  

No caso do estágio no contexto da Instituição 2, temos a seguinte situação: 

há a oferta, segundo matriz curricular do curso, de quatro disciplinas de estágio: 

“Estágio Supervisionado I, II, III e IV em Língua Francesa”. Nos Estágios I e III, a 

ênfase é dada à parte teórica e à observação de outros locais em que há o ensino de FLE; 

já nos Estágios II e IV a ênfase recai sobre a regência de sala. Dessa forma, os Estágios 

são intercalados, ora o estagiário cumpre o Estágio de Observação, ora ele cumpre o de 

Regência e, em seguida, esse movimento se repete, ora o de Observação acontece, ora o 

de Regência. No entanto, diferentemente da Instituição1, o estágio na Instituição 2 pode 

ser iniciado antes da realização das disciplinas de estágio, podendo o estudante estar 

matriculado em semestres iniciais da graduação, como o terceiro. Assim, esse estágio 

acontece em um curso de extensão de FLE, desta universidade, oferecido para a 

comunidade em geral e tem como finalidade formar profissionais na área
47

.  

Embora haja uma seleção anterior, fica a critério do estudante adiantar ou 

não a prática em sala de aula, pois há casos de estagiários que lecionam apenas no 

período correspondente ao das disciplinas efetivas de estágio.   

 Como não é necessário estarem matriculados em tais disciplinas de estágio 

para lecionarem no curso de extensão, os estudantes podem participar da seleção para 

ensinarem. Em caso de não aprovação, eles lecionam em um minicurso
48

, também 

proposto pela Instituição 2, que tem como finalidade proporcionar outro espaço de 

estágio para os formandos. Com relação às turmas a serem ensinadas, os estagiários são 

alocados segundo a experiência de sala, pois alguns já atuam em sala em ambientes fora 

da universidade, mesmo sem o título de licenciados, e o nível elementar ou 

independente
49

 em FLE. Nos semestres II e III, ficam os estagiários que nunca deram 

aula; nos semestres avançados, IV, V, VI e VII, e no semestre I ficam os estagiários que 

já deram aula. Acrescentamos que, neste curso, da Universidade 2, os estudantes da 

Universidade 1 também podem participar como estagiários, se se inscreverem e forem 

aprovados na seleção. Esta seleção acontece semestralmente e o candidato faz uma 

                                                             
47 Informações cedidas por uma das professoras do curso desta instituição durante entrevista.  
48 O minicurso é sobre a iniciação à língua francesa.  
49 Como estamos tratando de estagiários, ou seja, estudantes em formação, optamos por estabelecer, 

conforme o QECRL, os níveis de utilização da língua - elementar, independente e proficiente - que fazem 

os estagiários.  



80 
 

prova didática e, se for aprovado, recebe uma bolsa remunerada e leciona em uma turma 

ou em várias. 

Outra informação é que mesmo que não estejam no último semestre do 

curso e nem matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado, os estagiários são 

convocados a participar de reuniões semanais para planejamento e discussão das 

atividades de ensino com o professor da disciplina de Estágio ou com o coordenador do 

curso de extensão, onde realizam o estágio, pois são observados em regência para 

posterior discussão e análise de casos. Outro detalhe é que se ainda estiver faltando 

semestres para o término da licenciatura, o estágio é prorrogável até a data da obtenção 

do diploma e, consequentemente, a bolsa.  

Com relação ao tempo de sala de aula dos estágios, as aulas aconteciam, na 

Instituição 1, em dois dias da semana, entre 1h30 a 1h40 de aula, e, na Instituição 2, em 

dois dias da semana, durante 1h30 de aula, ou em um dia da semana, entre 2h40 a 2h50 

de aula. Assim, nosso período de inserção no ambiente durou entre setembro de 2014 a 

julho de 2015. Assistimos a uma quantidade de aulas que varia entre duas e cinco aulas 

por cada estagiária, como veremos mais adiante. Devido a greves, avaliações e outras 

atividades acadêmicas, tivemos de observar as estagiárias em aulas em dias alternados e 

em semestres diferentes para que pudéssemos ter o máximo de informações em sala de 

aula. A escolha por esse período um pouco extenso deve-se à tentativa de constituir um 

corpus em que pudéssemos notar o mínimo de reconfiguração no agir das estagiárias, o 

que foi possível identificar através da observação contínua e das sessões de 

autoconfrontações. Para conhecermos melhor cada estagiária, passamos à apresentação 

delas. 

4.3.2 Participantes da pesquisa 

Neste trabalho, participaram 04 estudantes, do sexo feminino, que 

chamamos de F, K, J e G. Tais estudantes, na época da geração de dados, estavam 

matriculadas no curso de Letras-Português/Francês. Temos, neste caso, a Instituição 1, 

onde as estudantes F e K estavam matriculadas no 10º semestre e a Instituição 2, onde 

as estudantes J e G estavam matriculadas entre o 6º e o 9º semestres.  

Com relação às estudantes, traçamos um perfil de cada uma, segundo 

informações fornecidas por elas mesmas em uma entrevista anterior à Autoconfrontação 

simples (descreveremos esses itens em seção posterior). Esse perfil se estabelece como 
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uma fonte de informações dos participantes sobre o estudo da língua francesa e as 

experiências na docência. Vejamos:  

Quadro 5 – Perfil dos participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição 1 

F: 23 anos
50

. Começou o curso de Letras em 2010.2 e o concluiu em 2015.1. 

Nunca estudou francês antes. Começou um curso de francês em um centro de 

línguas fora da universidade, no Ceará, em 2010.2 e o concluiu. Afirmou ter 
ainda algumas dificuldades na gramática da língua francesa. A primeira 

experiência em sala de aula, como estagiária de FLE, foi em um curso de 

extensão de outra universidade em 2013.2, onde lecionou nos semestres I e II 

neste curso de extensão. Na sua universidade, lecionou no semestre I. Durante a 
geração de dados para esta pesquisa, ela cursava o último semestre do curso 

superior. Nunca fez viagens a algum destino francófono. Interessava-se pela 

área da Literatura, em geral, e pretendia se dedicar a esse domínio. Não 
pretendia continuar no ensino do FLE, mas não descartava a possibilidade por 

completo.  

K: 24 anos. Começou o curso de Letras em 2010.2 e o concluiu em 2015.1. 

Começou a estudar francês, quando tinha 15 anos, em um centro de línguas no 
Ceará. A primeira experiência na docência foi em aulas particulares. Como 

estagiária, teve a primeira experiência no curso de extensão da universidade 

onde estudou. Na época em que geramos os dados, ela cursava o último 
semestre do curso superior. Nunca fez viagens a algum destino francófono. 

Pretendia continuar atuando no ensino de FLE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição 2 

J: 20 anos. Começou o curso de Letras em 2012 e o concluiu em 2017.1. 

Estudou francês no ensino médio em uma escola pública no Ceará. Começou e 

concluiu um curso de francês em um projeto de extensão de uma universidade 
do Ceará em 2012. Fez outro curso de francês em um centro de línguas fora da 

universidade no Ceará, iniciando no semestre VI, pois fez teste de nível e 

terminou em 2013. Afirmou ter ainda algumas dificuldades na gramática da 
língua francesa. A primeira experiência na docência foi na escola onde estudou, 

em um dia em que substituiu o professor da disciplina de francês a convite dele. 

Como estagiária de FLE, a primeira experiência foi nos semestres I e II de um 

curso de extensão da sua universidade. Durante o período em que geramos os 
dados, ela cursava o sexto semestre do curso superior. Fez uma viagem à 

França. Tinha interesse na área de FLE e pretendia continuar ensinando. 

G: 22 anos. Começou o curso de Letras em 2011 e o concluiu em 2015.1. 
Estudou francês em dois cursos de um centro de línguas, antes de entrar na 

universidade. A primeira experiência, como estagiária, foi em um curso de 

extensão da universidade onde estudou. Lecionou nos semestres I, III e V neste 

curso. Na época da geração dos dados, ela cursava o último semestre do curso 
superior. Nunca fez viagens a algum destino francófono. Tinha interesse na 

área de FLE e pretendia continuar ensinando.  

Fonte: Entrevistas episódicas com as estagiárias.  

Nossa principal motivação em escolhê-las foi o fato de estarem no estágio, 

pois eram as estagiárias que estavam atuando na época, segundo informações das 

professoras dos cursos de formação. Quando entramos em contato, explicamos como 

seria o processo de pesquisa e, prontamente, as estagiárias aceitaram participar e, em 

                                                             
50 A idade indicada refere-se ao período em que geramos os dados, como dito, anteriormente. 
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seguida, disponibilizaram seus horários para que pudéssemos assistir às aulas e 

combinar os dias das autoconfrontações.  

Como estamos lidando com a situação do estágio, daremos prioridade ao 

estatuto de estagiárias que têm as estudantes, logo, utilizaremos o termo “estagiárias” 

para designar as estudantes de FLE que estão em situação de regência de sala. Isto é, são 

estudantes de Letras, mas participam de um curso em que elas são professoras e não 

estudantes. Justificamos que não estamos excluindo o papel social que têm as 

estudantes, ao contrário, estamos focalizando no papel exercido pelas estudantes ao 

assumirem o posto de professoras durante o estágio.  

Como podemos ver, a identidade das participantes foi preservada por 

motivos de ética em pesquisa.Também criamos nomes fictícios para os alunos das 

estagiárias. Isso será mostrado mais adiante. Após a apresentação das estagiárias, 

seguimos para a descrição dos instrumentos que geraram os dados.  

4.4 Instrumentos de geração dos dados 

Neste momento, damos destaque ao modo como foram produzidos os dados. 

Sabemos que a pesquisa, no contexto de sala de aula, em específico, envolve o manejo 

de diversos instrumentos que são escolhidos a partir do olhar que se pretende ter dos 

dados. Diante disso, optamos por aqueles que nos possibilitassem fontes, por exemplo, 

acerca do agir dos estagiários de FLE e do funcionamento dos cursos de Letras-

Português/Francês no Ceará. Desta forma, segue a apresentação de cada um.   

Como já dissemos, devido a alguns fatores relacionados à greve e a 

avaliações, tivemos de assumir uma perspectiva longitudinal de geração de dados. Tal 

noção foi importante, porque nos permitiu acompanhar as possíveis reconfigurações nos 

discursos das estagiárias. Acompanhamos, então, as estagiárias, em turmas diferentes, 

durante dois semestres, para que constatássemos os indícios de desenvolvimento.  

A seguir, descrevemos os instrumentos utilizados. 

4.4.1 Entrevista estruturada e a entrada em campo 

Inicialmente, quando decidimos qual seria nosso objeto de estudo e nosso 

campo de atuação, buscamos informações com as professoras dos cursos de Letras-

Português/Francês das Instituições 1 e 2. Fizemos uma breve pesquisa para saber quem 
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atuava diante das disciplinas de estágio. Ao ratificarmos tais informações, entramos em 

contato através de e-mail, identificamo-nos, explicamos o tema de pesquisa e propomos 

um horário para uma entrevista. Após a confirmação das professoras, elas sugeriram o 

horário e o escritório delas na universidade como local de encontro. Fizemos uma 

entrevista estruturada
51

 com cada uma das professoras, segundo o roteiro que segue: 

Quadro 6 - Roteiro da Entrevista estruturada 
INSTITUIÇÃO: 

CURSO DE LETRAS-PORTUGUÊS/FRANCÊS 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO:  

ROTEIRO: 
 

- Sobre o curso de Letras: 

1. Qual a grade curricular vigente? 

2. Quais são as disciplinas de estágio? 
3. São todas obrigatórias?  

4. Qual é a carga horária?  

5. Quais são os conteúdos? Quais são as ementas das disciplinas de estágio? 

- Sobre o Estágio:  
1. Onde acontece o estágio? Qual é a proposta?  

2. Qual é o perfil do estagiário (já leciona ou é a primeira vez), há algum pré-requisito? 

3. Os estagiários passam por testes ou não? 
4. Quais semestres lecionam? A escolha é aleatória de um nível iniciante para um mais 

avançado?  

5. O estagiário pode assumir quantas turmas? 
6. Qual é a quantidade de alunos que os estagiários recebem por turma? 

7. Há encontros de orientação para o estágio? Se sim, qual a periodicidade de encontros com o 

professor orientador do estágio?  

8. Há algum tipo de incentivo financeiro para os estagiários?  
9. Qual é o livro didático utilizado? Há produção de material didático?  

10. Como são propostos os conteúdos? 

Fonte: Elaboração da autora.  

Como as respostas dos participantes dessa entrevista não é o nosso foco, não 

filmamos e nem registramos em áudio, apenas fizemos um registro manual das 

respostas. Esse encontro foi fundamental por vários motivos, o primeiro deles por 

(re)conhecermos o nosso contexto de pesquisa, pois estamos, agora, numa posição de 

pesquisador perante duas instituições escolhidas, diferentemente, das posições que, 

antes, tínhamos, como, por exemplo, de estudante e de estagiário; o segundo motivo por 

compreendermos o processo de estágio e para sabermos acerca de possíveis mudanças 

de ordem curricular, ou de outra ordem; terceiro, por chegarmos aos diretores dos 

centros onde há os cursos de Letras para podermos pedir autorização e iniciar a 

                                                             
51 Esse tipo de entrevista recebe esse nome porque traz em sua estrutura perguntas já elaboradas pelo 

entrevistador; é semelhante a um questionário (DÖRNYEI, 2007).  
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pesquisa, e, por último, para termos o contato dos estagiários do período em que 

estaríamos em campo.  

Tivemos, então, um encontro com a professora da instituição 1 e outro com 

a professora da instituição 2. Após esses encontros, tivemos de solicitar autorização aos 

diretores dos centros institucionais, que acolhem os dois cursos de Letras, os chamados 

Centros de Humanidades, para iniciarmos a pesquisa nas instituições e podermos 

submeter nosso trabalho à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), 

considerando que estamos fazendo pesquisa envolvendo seres humanos.  

Com relação à Comissão, em nosso país, enquanto pesquisadores, temos a 

orientação de acessar o site www.plataformabrasil.saude.gov.br
52

 e de submeter vários 

documentos, como autorizações dos representantes das instituições onde ocorrerão a 

pesquisa, assinaturas dos participantes e outros arquivos que esclareçam a atuação do 

pesquisador, bem como um resumo do trabalho com título, objetivos, justificativa, 

desenho, possíveis resultados e descrição de possíveis malefícios e benefícios aos 

sujeitos envolvidos no estudo. Após a submissão do projeto e a aprovação
53

, pudemos 

iniciar a pesquisa com as estagiárias, filmando suas aulas, como descrevemos a seguir.  

4.4.2 Registro audiovisual das aulas 

Após a permissão para início da pesquisa, entramos em contato com as 

estagiárias e, como já dissemos, elas aceitaram participar da pesquisa e nos deram suas 

disponibilidades. Como iríamos observar as aulas, partimos da filmagem das mesmas, 

tendo em vista que os nossos objetivos de pesquisa demandavam esse tipo de 

procedimento para que pudéssemos ter acesso às práticas de sala de aula. Em cada aula 

de cada estagiária, escolhíamos um local para sentar em que não chamássemos tanta 

atenção dos alunos dos cursos, embora, no primeiro dia de observação, cada estagiária 

nos apresentou à turma, explicando o porquê de nossa presença.  

Nosso material era uma filmadora, bem como um caderno em que fazíamos 

algumas anotações sobre informações pontuais e impressões que tínhamos durante as 

aulas e que podem nos subsidiar nas análises. Após a filmagem, transcrevemos as aulas. 

                                                             
52 No site, podemos encontrar, em outro link, <conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>, um 

arquivo com a resolução CNS 466/12 (Conselho Nacional de Saúde) que aprova as normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 
53 Como pesquisamos em duas instituições diferentes, recebemos dois pareceres, que estão nos anexos.  
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Buscamos o modelo de transcrição
54

 de Marcuschi (1998) e de Kerbrat-Orecchioni 

(2006) e os adaptamos aos nossos objetivos de pesquisa. Apesar de termos os discursos 

realizados em situações concretas, não é nosso interesse fazer análise detalhada da 

conversação (como observar as trocas de turnos e os papeis estabelecidos nelas e a 

polidez), mas a análise linguístico-discursiva. Assim como Marscuschi (1998) também 

acreditamos que não há a melhor transcrição a ser feita, na verdade cada uma deve ter 

características que sejam convenientes com os objetivos do pesquisador e que seja 

“limpa e legível” (grifo nosso) (MARCUSCHI, 1998, p. 09). Nesse sentido, priorizamos 

o seguinte esquema:  

1) Para as falas em português, estabelecemos o itálico e a cor vermelha;  

2) Para as falas em francês, estabelecemos a letra normal sem modificações; 

3) Para as dúvidas no entendimento de alguma parte da fala, colocamos a palavra 

“inaudível” ou “incompreensível” entre parênteses;  

4) Para os gestos, colocamos a observação entre dois parênteses, por exemplo, 

((escreve no quadro)); 

5) Para o áudio do livro, colocamos entre colchetes; 

6) Para pausas e silêncios, colocamos reticências; 

7) Para a descrição do ambiente, escrevemos a informação em negrito; 

Exemplificamos alguns itens do esquema com um trecho de aula filmado e 

transcrito: 

Quadro 7 – Fragmento de aula para exemplificar a transcrição 

G: Vous êtes bien ?  

Alunos :hum.... ((gestos)) 

G : Comme ci comme ça ?Bien... 

Aluno 1 : Un petit
55

 bien ?  
G : Un peu bien ?  

Aluno 1 : Oui... Peut-être ? 

G : Peut-être ? Oui... qu‟est-ce qui se passe là ? la semaine n‟est pas bonne ?  
Alunos : Muito estresse... 

G : N‟est pas bonne la semaine ?  

Alunos : Oui, c‟est bon. 
G : Oui, raconte à nous, nous sommes là pour écouter (inaudível).  

                                                             
54 Durante as análises, escolhemos fragmentos de aulas que são oportunos para evidenciar as categorias 

analíticas propostas. No entanto, colocamos nos apêndices desta tese as transcrições de aulas referentes 

aos trechos analisados. Ressaltamos que esse modelo que fizemos para as transcrições está apenas nos 

fragmentos. Nas transcrições nos apêndices o modelo é livre.  
55 Os erros em língua francesa cometidos em sala de aula não foram corrigidos. Essa foi uma opção nossa, 

para preservar a originalidade da interação nos fragmentos analisados. No entanto, para viabilizar a leitura 

de tais fragmentos e evitar uma redução na compreensão da língua francesa, fizemos reformulações, 

quando necessário, que estarão em notas de rodapé no próprio capítulo das análises. 
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Alunos : Olha a Rosali !  

  

Uma aluna chega 

 
G : Bonjour ! 

Aluna : Bonjour ! 

G : Ça va ?  
Aluna : Ça va ! 

 

Enquanto a aluna senta, a estagiária procura algo no livro, pega umas folhas e as entrega 

aos alunos.  

Fonte: Aula 01 da estagiária G.  

Informamos às estagiárias que os vídeos não seriam divulgados e que 

somente elas é que teriam acesso a eles, durante as sessões de Entrevista e de 

Autoconfrontação simples, que serão descritas no próximo tópico. 

4.4.3 Entrevista Episódica  

As entrevistas episódicas são o elemento central para a apresentação de 

narrativas de situações, como, por exemplo, em nosso caso, “como você iniciou os 

estudos em língua francesa”, “qual e como foi sua primeira experiência em sala de aula 

de FLE?”. Elas também podem ocasionar o relato de mudanças futuras ou de 

expectativas (FLICK, 2004), como a pergunta que fizemos: “qual sua expectativa com 

relação ao ensino de FLE?”. As respostas referentes a tais informações, nós conferimos 

no quadro referente ao perfil das participantes na subseção 4.3.2 Participantes da 

pesquisa. 

Optamos por essa entrevista por ela conseguir revelar tais informações que 

são úteis para as análises. As entrevistas foram marcadas, conforme os horários 

disponíveis das estagiárias, e realizadas no laboratório de Linguística Aplicada da 

universidade proponente desta pesquisa. Fizemos uma entrevista por estagiária e todas 

foram filmadas. No primeiro encontro, iniciamos com os esclarecimentos sobre os 

procedimentos e, depois, fizemos as entrevistas que duraram de 10 a 15 minutos. Como 

elas aconteceram no mesmo dia das primeiras autoconfrontações, a transcrição segue o 

mesmo modelo destas. Descrevemos como aconteceram as autoconfrontações e a 

transcrição, a seguir.  
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4.4.4 Autoconfrontação simples  

As sessões de autoconfrontações também aconteceram no mesmo local e 

horários citados há pouco. Elas aconteciam em um dia após as aulas observadas ou em 

uma semana depois, a depender da disponibilidade das estagiárias. Para cada aula, 

tivemos uma autoconfrontação. O primeiro encontro aconteceu da mesma maneira 

como foi citado no tópico sobre a entrevista episódica.  

Durante a exibição do filme, cada estagiária poderia pedir para parar o vídeo 

e tecer comentários sobre o mesmo. Antes de cada sessão, assistimos aos vídeos e 

anotamos características que fossem relevantes para o momento da confrontação. 

Também fizemos uma escolha prévia das cenas de sala de aula, mas durante a sessão 

tínhamos duas posturas: uma era a de deixar o estagiário livre para falar do que julgasse 

importante; e a outra era a de pontuar o tema para que o estagiário fizesse o comentário. 

Isso acontecia quando aparecia nos vídeos algum dado que interessasse à pesquisa, 

como cenas em que havia o ensino de gramática e quando notávamos a estrutura das 

aulas. E neste caso, de pré-seleção, tínhamos algumas breves perguntas, também, pré-

elaboradas, por exemplo, “como você realizou essa ação e como você a justifica?” e “a 

partir de quais conhecimentos você deu a aula sobre esse tema?”. As perguntas também 

tiveram o propósito de retomar o tema da aula observada, quando as estagiárias se 

desviavam da cena em questão, ou de focalizar alguns aspectos sobre o processo de 

ensino e de formação da estagiária. Ressaltamos que esse último ponto teve o objetivo 

de desencadear um retorno às experiências vividas antes do estágio, como uma 

autorreflexão nas estagiárias. De acordo com Stroumza e Mezzena (2016), os 

questionamentos não visam somente a obter respostas definitivas, mas a iniciar o 

próprio questionamento. Cada sessão durou em torno de 30 minutos a 1 hora, a 

depender da extensão da aula filmada, bem como de determinados temas, que 

chamassem a atenção das estagiárias, enquanto elas assistiam aos vídeos.  

Como já falamos no tópico específico sobre o quadro teórico-metodológico 

da Autoconfrontação simples, nós optamos por ele, porque objetivávamos ter acesso às 

interpretações das estagiárias sobre suas ações. Os discursos, desenvolvidos nas sessões, 

nos fariam chegar ao nosso objetivo de investigar se há ou não o mínimo de 

reconfiguração das práticas, através de indícios linguístico-discursivos, por parte de 

cada estagiária.  
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Após a filmagem, transcrevemos as sessões. Utilizamos quase os mesmos 

princípios estabelecidos, anteriormente, na gravação das aulas, exceto:  

1) Para transcrever a fala em português, preservamos a letra normal sem 

modificações, tendo em vista que o discurso predominante nas 

autoconfrontações foi expresso em língua portuguesa.  

2) Para transcrever a fala em língua francesa, colocamos o itálico. 

3) Para destacar as figuras de ação, colocamos o negrito nas palavras que as 

indicam. 

Segue um exemplo de transcrição de autoconfrontação:  

 
Quadro 8 – Fragmento de autoconfrontação simples para exemplificar a transcrição 

Estagiária F: É, no caso é a mesma... ((falando do que viu no vídeo)) Porque tem algumas 

dúvidas que eu realmente não sei explicar. 
 

Pesquisadora: Certo. Aí o que é que... como você faz? 

 

Estagiária F: Às vezes eu tento ir por outra alternativa, algo parecido. ((risos)) Às vezes, eu 
digo que eu não sei. Eles entendem assim. Quando tem alguma palavra que eu não sei escrever, 

eu vou olhar no dicionário porque essa eu realmente não sei. 

(...) 
Estagiária F: Esquematizar e procurar ir logo na frase. E essa diferença do possédé e qui 

possède. Tentar identificar esses dois e a partir desses dois... O Daniel, um dos alunos da gente, 

ele já terminou o curso de francês, então é uma turma assim que tem vários alunos qu estudam 

por aplicativo. Mas é engaçado porque eles vêm com dúvidas que a gente não deu ainda e já 
“tão” vendo na internet, pra gente tirar. 

(...) 

Fonte: Autoconfrontação 01 referente à aula 01 da estagiária F.  

Antes de encerrarmos a seção, trazemos um quadro que ilustra o que 

descrevemos, até aqui, a respeito das etapas de inserção do pesquisador no ambiente e 

da dinâmica de geração de dados. Classificamos o percurso em duas etapas, a primeira 

de “ambientação” e a segunda de “registro”: 

Quadro 9 – Etapas de inserção no ambiente e de geração de dados 

 

1ª Etapa: Ambientação 

 

2ª Etapa: Registro 

 
Escolha dos sujeitos; 

 
Observação e gravação das aulas; 

 

Delimitação do espaço físico e social; 

Contato com Instituições de Ensino 
Superior (diretores de curso e professores 

de estágio); 

 
Elaboração de perguntas para a 

Autoconfrontação Simples. 
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Conversa com as estagiárias. 

Fonte: Elaborado pela autora.  

Concluída a descrição dos instrumentos de geração de dados, vamos a uma 

breve apresentação dos dados, antes de falarmos dos procedimentos de análise.  

4.5 Procedimentos de análise e de interpretação dos dados  

Nesta seção, tratamos dos dados e de suas análises, tendo em vista as suas 

características e categorias analíticas. Começamos pela descrição deles, quais são e de 

que se constituem. Depois, traçamos o plano referente às análises.  

4.5.1 Os dados  

Caracterizamos os dados em duas categorias, conforme nossas constatações: 

em dados específicos, aqueles que são usados no núcleo duro da análise, e em dados 

genéricos, aqueles que servem para compreendermos o ambiente social pesquisado; não 

são menos importantes que os citados, anteriormente, mas também não são o foco da 

análise principal. Estes últimos podem também ser dados não gerados, criados para uma 

determinada situação de análise, pois preexistem à geração de dados, como, por 

exemplo, documentos de universidades.  

Consideramos esta especificação oportuna, pois, quando lidamos com a 

formação do professor, sobretudo, a inicial, acabamos compondo um quadro extenso de 

dados e que nem sempre são utilizados para a análise efetiva da tese. Dessa forma, 

constituímos dados que são importantes para toda a tese, tendo em vista que cada um 

funciona, segundo a sua colocação na pesquisa, e devem aparecer para contribuir no 

momento propício.  

Nesse sentido, nossos dados específicos são compostos pelos discursos 

resultantes das aulas lecionadas pelas estagiárias e pelos discursos produzidos nas 

autoconfrontações, todos registrados em audiovisual. Nossos dados genéricos envolvem 

materiais didáticos, livros didáticos (na Instituição 1 era usado o Latitudes
56

 e na 

Instituição 2, o Écho
57

), fotocópias de exercícios de gramáticas da língua francesa, 

matrizes curriculares e ementas das duas instituições.  

                                                             
56 Cf. referências bibliográficas.  
57 Cf. referências bibliográficas. 
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Encerrada a especificação dos dados, explicamos os procedimentos de 

análise.  

4.5.2 Das análises 

Conforme apresentamos no capítulo de referencial teórico desta tese, nosso 

trabalho está, efetivamente, ancorado nos pressupostos do ISD e na sua análise 

descendente de textos e discursos. Como nosso foco é o agir das estagiárias de FLE e 

esse agir é materializado pela linguagem, partimos dos discursos produzidos em sala de 

aula e sobre a sala de aula de estágio. Para alcançarmos nossos objetivos, dividimos as 

análises em dois momentos, um macro e um micro, que se subdividem em outras etapas. 

Primeiro, para tratar do contexto macro, investigamos as aulas de cada estagiária de 

FLE e, em seguida, para tratar do contexto micro, analisamos as marcas linguísticas dos 

discursos oriundos dessas interações e das interpretações sobre elas.  

Para realizarmos esse percurso, na análise macro, das aulas, tivemos de 

recorrer ao repertório mobilizado pelas estagiárias, bem como aos saberes que o 

constituem. Na análise micro, com relação às interpretações geradas nas 

autoconfrontações, identificamos as figuras de ação, que são materializadas pelas 

marcas linguísticas que organizam temático-discursivamente os textos. Sobre esse 

momento, trataremos, com maiores detalhes, no capítulo de análises.   

Antes, para uma primeira compreensão, ilustramos, no próximo quadro 

como organizamos os dados para chegarmos às análises, vejamos:  

Quadro 10 – Organização dos dados para análise 

Fonte: Elaboração da autora.  

                                                             
58 O professor e pesquisador Joaquim Dolz coordena o GRAFE-FORENDIF (Formation des enseignants 

en didactique du français), na Universidade de Genebra, na Suíça, e desenvolve o conceito de sinopse, 

dentre outros instrumentos metodológicos de análise das práticas de professores.  

 

1ª Etapa: Catalogação 
 

2ª Etapa: Seleção 

Organização das aulas observadas 

(estagiários, quantidade de aulas, horários e 
semestres) e das entrevistas realizadas 

(estagiários, quantidade e horários); 

Seleção das aulas e das entrevistas para 

análise; 

Transcrição de aulas e de entrevistas; Fotografia
58

 das aulas e das 

autoconfrontações. 

Organização dos materiais e livros didáticos 
utilizados pelos estagiários (fotocópias e 

livros Latitudes e Écho). 

Recorte de cenas das aulas selecionadas e dos 
respectivos trechos de entrevistas. 

 



91 
 

Como podemos observar, nossos dados foram organizados a partir de duas 

etapas. Na primeira etapa, reunimos e catalogamos os materiais e, na segunda, 

realizamos a seleção dos dados efetivos para análise. Nesta última etapa, temos a 

presença de um elemento que vamos chamar de fotografia. Este elemento se constitui 

como um procedimento que definimos como uma textualização das ações que compõem 

um cenário cronológico de aulas e de autoconfrontações das estagiárias, a partir do 

registro audiovisual e da observação das mesmas, tal como se fosse uma apreensão dos 

momentos de aula e de autoconfrontação. A fotografia possui, então, duas ordens: a 

primeira tem como base o contexto de produção da sala de aula, a partir do qual ela vai 

elencar as ações das estagiárias, a respeito do que cada uma realiza em sala com um 

dado objeto de ensino; e a segunda se refere ao contexto de produção da 

autoconfrontação, através do qual apreendemos as interpretações das ações produzidas 

pelas estagiárias em sala. Nessa situação, as interpretações focalizam a visada que têm 

as estagiárias, no momento em que observam suas ações de ensino. Por exemplo, no 

caso da fotografia da aula, inserimos a informação de que as estagiárias falavam ora em 

francês, ora em português, para demonstrar a coexistência das duas línguas, sendo o 

francês a língua alvo de ensino. E no caso da autoconfrontação, descrevemos a 

informação de que a estagiária trata sobre o que ela gosta de enfatizar em sala de aula.  

Para a elaboração desse procedimento, baseamo-nos na noção de sinopse do 

grupo GRAFE
59

 que, segundo Ronveaux et al (2013), é um instrumento metodológico 

de análise das lógicas de ensino e de formação e “tem como função reconstituir a 

estrutura de uma sequência de ensino e de torná-la comparável a outras sequências do 

conjunto” (p. 209). Justificamos que, apesar da sinopse tratar da organização e do 

detalhamento de um objeto de ensino, optamos por não trabalhar com esse instrumento 

por uma questão de objetivos de pesquisa. A sinopse se dedica ao estudo de uma 

sequência de ensino elaborada para um objeto de ensino, em específico. Nós partimos 

da sala de aula, também, bem como da análise das práticas das estagiárias, no entanto, 

nosso procedimento não prevê o uso de sequências didáticas, mas registra momentos de 

aula em que as estagiárias agem em função do objeto. Além disso, propomos também o 

procedimento para a análise das autoconfrontações, o que nos permite reconhecer e 

etiquetar os segmentos temáticos sobre o agir referente de cada estagiária.  

                                                             
59 « (...) a pour fonction de reconstituer la structure d‟une séquence et de la rendre comparable aux autres 

séquences de la collection ».  



92 
 

Tendo apresentado o percurso metodológico desta pesquisa, seguimos para 

as análises. Antes disso, traçamos uma pequena síntese referente ao capítulo sobre o 

qual acabamos de tratar.  

4.6 Síntese  

Neste capítulo, começamos pela retomada dos objetivos, das questões e das 

categorias analíticas, para que tivéssemos o plano inicial de nossa pesquisa como um 

guia para a progressão do nosso texto. Após situarmos o trabalho na área da Linguística 

Aplicada, devido à escolha do fenômeno investigado, o agir de estagiários de FLE, e de 

nos aproximarmos do domínio de pesquisas qualitativas e interpretativistas, recorremos 

à contextualização do campo, onde nos inserimos, e dos participantes envolvidos na 

investigação.  

Em decorrência da escolha do campo e dos participantes, questões pontuais, 

como, com quais instrumentos e procedimentos chegaríamos às informações que 

almejávamos, foram basilares. Desta maneira, optamos pela gravação de aulas que nos 

permitiu chegar à primeira fonte de informações sobre o espaço do estágio. Além disso, 

utilizamos o quadro da Autoconfrontação, como segunda fonte de informações sobre o 

estágio e sobre a postura específica do estagiário e do que ele diz sobre si mesmo.  

De posse desses dados e de outros já existentes, como certos documentos, 

apresentamos as análises.  
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5 ANÁLISES 

Neste capítulo, empreendemos as análises de nosso objeto de estudo: o agir 

do estagiário de FLE. Para que possamos investigar o agir nos discursos constituídos em 

situação de formação inicial de professor de FLE, concordamos com Bronckart (2006), 

quando afirma que devemos tomar duas posturas de análise: de um lado, analisar o nível 

das condutas observáveis ou das práticas efetivas e, de outro, estudar o nível da 

avaliação ou reformulação de alguns aspectos das condutas observáveis. Para nós, este 

tipo de estudo contribui para as pesquisas sobre a linguagem em contexto de sala de 

aula de estágio com a finalidade de acessar o agir linguageiro de professores de línguas 

estrangeiras em formação inicial. No nosso caso, como já mencionamos, buscamos 

compreender o agir de estagiários de FLE, considerando as interações que ocorrem 

entre suas ações e o objeto de ensino em foco na aula e as interpretações que eles fazem 

dessas práticas, que compõem a sua formação professoral.  

Alicerçados nisso, nossa análise, como tratamos na metodologia, está 

centralizada nos dados específicos, que são as transcrições das aulas e das 

autoconfrontações simples das estagiárias. Ressaltamos que os dados genéricos, como 

materiais e livros didáticos, fotocópias de exercícios, matrizes e ementas, poderão ser 

referenciados, na medida em que necessitarmos situar nossa análise com algum desses 

elementos. Tendo em vista o conjunto de dados que temos e os nossos objetivos, 

selecionamos aulas e autoconfrontações que pudessem ser mais diretivas com relação ao 

nosso objeto de pesquisa. As análises compreendem a aula 1 e a autoconfrontação 1 de 

quatro estagiárias, perfazendo um total de quatro aulas e de quatro autoconfrontações 

analisadas.   

Após essa seleção, definimos nosso plano de análise em dois momentos, 

uma análise macro (relativa às aulas) e uma micro (relativa às autoconfrontações). Com 

relação à análise macro, os objetivos que queremos alcançar são: “investigar em que se 

baseia e como se organiza o agir do estagiário de FLE” e “analisar como se dá a 

interação entre o agir do estagiário e o objeto de ensino evidenciado”. Para isso, 

elaboramos cinco etapas que se encontram do seguinte modo: primeiro, tendo em vista 

todas as aulas de cada estagiária, realizamos um levantamento geral dos objetos de 

ensino tematizados nas aulas e da frequência com que eram trabalhados. Para nós, a 

identificação do objeto de ensino é essencial, pois nos dá acesso ao que é abordado em 

sala de aula de FLE. Segundo, de maneira mais pontual, descrevemos o contexto físico 
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do ambiente em que aconteceu a aula selecionada e, terceiro, elaboramos uma fotografia 

da mesma, para que tivéssemos uma descrição do cenário cronológico de ações voltadas 

para um dado objeto de ensino que compõem a aula. Quarto, fizemos uma 

correspondência entre as ações das estagiárias, registradas na fotografia, e as 

“verbalizações”, que efetivam tais ações e, quinto, apresentamos fragmentos de aula que 

constatam os elementos da fase anterior. Essa relação nos dá acesso à sala de aula, por 

meio das ações das estagiárias descritas por nós e nos permite conhecer os saberes 

mobilizados por cada estagiária e, assim, seus repertórios.  

No plano da análise micro, nosso alvo é “investigar como as dimensões 

linguísticas disponíveis através da autoconfrontação podem reconfigurar o agir do 

estagiário de FLE”. Para analisar os textos produzidos, em situação de 

autoconfrontação, sobre a prática efetiva de sala de aula, elaboramos quatro fases que 

nos possibilitam ver as tematizações feitas pelas estagiárias e identificar as figuras de 

ação. Nesse sentido, após a seleção das autoconfrontações referentes às aulas, 

primeiramente, elaboramos, também, uma fotografia para descrever o cenário de 

(interpret)ações da autoconfrontação em foco. Segundo, identificamos e etiquetamos os 

segmentos temáticos relacionados ao agir-referente. Para essa identificação, tomamos 

como referência, como anunciamos no capítulo de fundamentação teórica, Bronckart 

(2008) e Bulea (2010, 2014). Conforme os autores, temos dois tipos de segmentos, 

segmentos de orientação temática (SOT) e segmentos de tratamento temático (STT). Os 

SOT guardam relação com os segmentos de introdução, de apresentação ou de início de 

um tema, em geral, propostos pelo entrevistador. Os STT são aqueles produzidos pelo 

entrevistado em resposta a uma questão feita pelo entrevistador. Nosso trabalho se 

aproxima deste último, pois evidenciamos os conteúdos temáticos produzidos pelas 

estagiárias. Terceiro, fizemos o recorte de fragmentos coerentes com os fragmentos de 

aula e quarto, localizamos e analisamos as figuras de ação construídas na interpretação 

do agir. Nestes termos, também consideramos relevante que a figura do estagiário 

(re)conheça suas práticas em sala e, em virtude disso, as interpretações sobre o que ele 

faz nas aulas também são pertinentes para nossa investigação, pois é a partir delas que 

podemos perceber as reconfigurações que ele faz acerca do próprio agir. Tais 

reconfigurações são compreendidas a partir da mobilização de entidades linguísticas que 

as constituem e que têm como base as figuras de ação; esse movimento linguageiro 
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também nos possibilita perceber traços de desenvolvimento pessoal e profissional dos 

agentes produtores dos textos.  

Para uma melhor compreensão do percurso de análise de que acabamos de 

falar, fizemos o seguinte quadro:  

Quadro 11 - Fases da análise 

Análise: 2 momentos 

Macro: Aula Micro: Autoconfrontação 

1. Levantamento quantitativo de tipos 

temáticos específicos com relação à 
temporalidade; 

1. Elaboração da fotografia (descrição 

crono) 

2. Descrição do contexto físico; 2. Identificação e etiquetagem dos 

segmentos temáticos sobre o agir-

referente; 

3. Elaboração da fotografia (descrição 

crono); 

3. Apresentação de fragmentos coerentes 

com as aulas; 

4. Correspondência entre ações e 

verbalizações (análise do repertório 
e dos saberes); 

4. Análise das figuras de ação. 

5. Apresentação de fragmentos de aula. 

Fonte: Elaboração da autora. 

Com base nesse percurso, nas aulas, identificamos os saberes que 

constituem o repertório do estagiário e, consequentemente, os recursos de que cada 

estagiária se vale para por em prática seus conhecimentos sobre o FLE, neste caso de 

gramática, e sobre o seu ensino. Nas autoconfrontações, constatamos figuras de ação 

que foram importantes por enfatizarem as oscilações e por demonstrarem o modo de 

reflexão engajado pelas estagiárias. Ressaltamos que se trata de um processo de análise 

relevante, pois viabiliza a descrição e a análise do que o estagiário faz em sala de aula, a 

partir de um ponto de vista pragmático, e não só deôntico – isto é, do que ele faz e não 

somente do que ele deve fazer. Portanto, observamos a mobilização de saberes em sala 

junto ao objeto de ensino, mas também a aprendizagem deste e do métier de professor 

no contexto da formação inicial de professores de FLE.  

De posse dessas informações, passamos às análises efetivas. Iniciamos pela 

ordem do quadro que acabamos de apresentar, indo da análise macro à micro, segundo o 

contexto de cada estagiária.  

5.1 Da análise macro a micro: o espaço do estágio de FLE  

Nessa parte, referente aos dois momentos de análises, iniciamos pelo 

levantamento dos temas trabalhados nas aulas de todas as estagiárias, para que 
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possamos observar quais são os objetos de ensino focalizados por elas e, então, 

compreendermos como acontecem essas aulas.  

5.1.1 Levantamento geral dos temas das aulas 

A partir das gravações e das transcrições das aulas, pudemos observar que 

os livros didáticos adotados nas duas instituições direciona a seleção dos conteúdos 

abordados. Para uma melhor compreensão, consultamos os dois livros, o Latitudes e o 

Écho, citados no capítulo sobre a metodologia deste trabalho (cf. capítulo 4), e vimos 

como os autores apresentavam as unidades. Nos dois livros, em cada unidade, as lições 

são divididas por conteúdos, que, por sua vez, estão relacionados a objetos de ensino 

gramaticais ou culturais. Por exemplo, no livro Latitudes
60

 encontramos na unidade 1, 

Salut, os objetivos dessa unidade em Objectifs de communication (saudar-se, entrar em 

contato com alguém, apresentar-se, etc.) e como e onde devem ser cumpridos e 

alcançados tais objetivos em Tâche (cozinhando, primeiros contatos com os membros 

de um grupo, etc.) e a apresentação dos objetos de ensino em cinco partes: Activités de 

réception et de production orales (compreender pessoas que se saúdam, interagir para 

entrar em contato, etc. ); Activités de réception et de production des écrits (descobrir o 

alfabeto e a escrita, identificar algumas siglas, etc.); Savoirs linguistiques (Tu et vous?, 

os dias da semana, algumas fórmulas de polidez, etc. ); Phonie-Graphie (a entonação 

declarativa e interrogativa, os sons [a], [wa], [u]) e Découvertes socioculturelles (na 

França e em outro lugar).  

No livro didático Écho
61

, na unidade 1, Apprendre ensemble, encontramos 

na seção 1, intitulada Vous comprenez?, a apresentação dos objetos de ensino que 

devem ser tematizados em sala em oito partes: Grammaire (conjugações dos verbos, 

masculino/feminino, singular/ plural, etc.); Vocabulaire (identidade, os lugares da 

cidade, etc.); Discours en continu (apresentar-se a um grupo); Situations orales (abordar 

alguém, dizer seu nome, etc.); Phonétique (retomada dos sons difíceis [ʒ] – [y], etc.); 

Compréhension des textes (escritos da rua); Écriture (correspondência sons/grafias) e 

Civilisation (o espaço francófono).  

Após essa primeira observação, tanto das aulas, quanto dos livros didáticos, 

fizemos uma lista de temas vistos em sala de aula, por instituição. Cada tema 

                                                             
60

 No anexo C, segue página referente à parte citada. 
61 No anexo D, segue página referente à parte citada.  



97 
 

corresponde a um objeto de ensino, que faz parte de um eixo mais amplo. Assim, de 

maneira semelhante aos dois livros didáticos utilizados em sala pelas estagiárias, 

criamos um eixo de conteúdo mais geral, referente ao domínio em que está inserido 

cada objeto de ensino tematizado em sala, totalizando seis eixos, a saber: gramática, 

pronúncia, leitura e produção escrita, cultura, compreensão e produção oral e 

vocabulário.  

Por exemplo, no eixo referente ao domínio da gramática, reunimos 

elementos de sintaxe; no eixo pronúncia, inserimos elementos da fonologia do francês; 

no eixo de leitura e produção escrita, colocamos leituras de estruturas gramaticais e de 

textos do livro, criação de diálogos escritos e escrita em atividades fotocopiadas, que 

retomam os assuntos gramaticais, como a conjugação de verbos; no eixo cultura, 

adicionamos temas relativos a festas e a estrutura familiar francesas; no eixo 

compreensão e produção oral, agrupamos jeux de rôles, dinâmicas, retomada através da 

fala dos assuntos gramaticais e atividades de áudio do livro; e no último eixo, 

vocabulário, elencamos temas referentes às cores, aos dias da semana e ao estado civil.  

Explicamos, mais uma vez, que essa nomenclatura, dada à divisão dos 

conteúdos em eixos mais amplos, foi elaborada a partir das constatações do que 

observamos nas aulas de cada estagiária, pois há, neste espaço de interações didáticas, 

essa divisão para o estudo do FLE, tal qual fizemos nesta descrição. Notamos, também, 

após essa primeira constatação, que os eixos de leitura e produção escrita e 

compreensão produção e oral retomam, em sua maioria, os conteúdos do eixo 

gramática que foram estudados em sala.  

Para vermos essa especificação, no quadro, a seguir, temos um balanço de 

todos os temas trabalhados em sala, de maneira que podemos observar em qual eixo de 

estudo da língua eles se encontram: 

Quadro 12 – Levantamento  de temas abordados nas aulas observadas. 

Eixo de conteúdo 

geral: domínio 

Especificação dos temas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Concordância nominal em gênero e número 

2. Condicional passado 

3. Condicional presente  

4. Conjugação de verbos no presente do indicativo 
5. Conjugação do verbo ALLER e de outros irregulares no 

presente 

6. Conjugação do verbo AVOIR no presente 
7. Conjugação dos verbos do 2º grupo – IR no presente 
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1. Gramática 

8. Conjugação dos verbos do 3º grupo – IR, 

-OIR, - RE, - TRE no presente 

9. Conjugação dos verbos em –ER no presente 

10. Determinantes definidos e indefinidos
62

 
11. Determinantes contraídos (les déterminants contractés) 

12. Determinantes possessivos (e tônicos indicando posse) 

13. Expressões temporais 
14. Futuro próximo (Futur proche) 

15. Particípio de ÊTRE, AVOIR e FAIRE 

16. Particípio dos verbos regulares e irregulares e concordância 

17. Pretérito mais que perfeito  
18. Pretérito perfeito (passé composé) com o verbo AVOIR 

19. Pronome On 

20. Pronomes complementos - objeto direto e indireto 
21. Pronomes pessoais  

22. Pronomes relativos (Qui/Que/Où/Dont) 

23. Pronomes tônicos  
24. Subjuntivo 

25. Tu e vous 

2. Pronúncia 26. Fonologia do francês 

3. Cultura (assuntos 

diversos, 

predominando a 

cultura francesa) 

27. Uso do Tu e vous 
28. La politesse 

29. Museus 

30. Festas francesas 
31. A estrutura familiar na França 

32. Filme - 2ª guerra mundial na França 

4. Leitura e produção 

escrita (assuntos 

diversos) 

33. Leitura de estruturas dos assuntos gramaticais 

34. Textos do livro (e-mail, imagens) 
35. Gêneros textuais (canções, poemas) extra-livro 

36. Diálogos para retomar os assuntos gramaticais – conjugação  

37. Exercícios do livro  
38. Ditado 

39. Exercícios de fotocópias 

5. Produção e 

compreensão oral 

(assuntos diversos) 

40. Jeux de rôles e dinâmicas 

41. Retomada dos assuntos gramaticais 
42. Atividades de áudio do livro 

6. Vocabulário 43. Cores 

44. Dias da semana 

45. Estado civil 
46. Descrição física e de personalidade 

47. Uso de expressões de politesse na França 

48. Informações pessoais 
49. Televisão e programas 

Fonte: Aulas das estagiárias F, K, J e G.  

Como podemos ver, temos 49 temas trabalhados e, a priori, uma utilização 

massiva do eixo gramática. Com relação ao domínio leitura e produção escrita, 

consideramos todos os exercícios de fotocópias de materiais didáticos, selecionados 

                                                             
62 Como veremos, buscamos em gramáticas francesas definições para basearmos nossas discussões, 

assim, de acordo com Chartrand et al (1999, p. 142) dependendo do tipo de determinante ao qual eles 

pertençam,   “os determinantes são chamados tradicionalmente de „artigos‟ ou „adjetivos‟” (« ... les 

déterminants sont tradionnellement nomes „articles‟ ou „adjectifs‟ »).  
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pelas estagiárias, como um item pertencente a ele. Quanto a esse momento de aula, 

notamos que o tema era a retomada do que já havia sido estudado, através das práticas 

de leitura de questões e de escrita para a apropriação de objetos gramaticais, como o uso 

dos tempos verbais.  

Após essa primeira apresentação dos dados, fizemos outra lista, especificada 

pela aula que cada estagiária lecionou, pelo tema trabalhado e pelo tempo de aula 

dedicado a cada tema. Fizemos esse levantamento por estagiária, começando pela 

instituição 1, como está exposto, nos quadros e nos gráficos a seguir, das estagiárias F e 

K, vejamos: 

Quadro 13 – Temas específicos de aulas da Estagiária F - Instituição 1 

Estagiária Aula
63

 Horário Tema específico da aula Tempo 

dedicado a 

cada tema em 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 

 
 

 

1 

 
 

 

18-19h40
64

 

Determinantes possessivos; 40 
 

Atividade – 1 fotocópia sobre os 

determinantes possessivos; 

 

20 

Cores e descrição física e de 
personalidade. 

 
40 

 
 

2 

 
 

18-19h40 

A conjugação dos verbos do 2º grupo 
– IR no presente; 

 
30 

A conjugação dos verbos do 3º grupo 

– IR, -OIR, - RE, - TRE no presente; 

 

40 

Leitura das conjugações. 30 

 
 

 

3 

 
 

18-19h40 

Compreensão oral e leitura p. 47 do 
livro Latitudes 1 A1 e A2;  

30 

Pronomes pessoais e toniques;  40 

Conditionnel présent – la politesse 

(pouvoir e vouloir).  

30 

 

 
 

4 

 

 
 

18-19h40 

Compreensão oral – P.47 do livro 

Latitudes 1 A1 e A2;  

20 

La politesse;  20  

Produção escrita e leitura de um 

diálogo;  

30  

Uso do tu e do vous. 30  

                                                             
63 A enumeração deste item refere-se à quantidade de aulas que observamos, ou seja, a primeira aula foi a 

primeira aula assistida, e não a primeira aula com relação ao primeiro dia de aula do semestre. Como em 

alguns dias aconteceram as avaliações do curso, há aulas que foram assistidas em sequência, e outras em 

dias alternados. Essa sequência está presente nos quadros 13, 14, 15 e 16 de todas as estagiárias.  
64 Geralmente, as aulas começavam às 18h10, tempo em que a estagiária aguardava os alunos entrarem 

em sala. Muitos alunos são estudantes e chegavam atrasados, devido às condições do trânsito local e do 

transporte público. Esse tempo de aula se repete na aula da estagiária K, também da instituição 1, já que 

se trata do mesmo contexto. 
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5 

 

 
18-19h40 

Leitura de um e-mail – P. 50 do livro 

Latitudes 1 A1 e A2; 

20  

Presente do indicativo e conditionnel 
présent;  

40  

Passé composé com o avoir e outros 

verbos de 1ª, 2ª e 3ª conjugações. 

40  

 

 

Fonte: Aulas da estagiária F.  

Antes de apresentarmos as informações da aula da estagiária K, construímos 

um gráfico, com base no quadro de temas específicos há pouco evidenciado, que nos 

norteia com relação ao tempo destinado a cada eixo geral ou domínio da língua 

abordado na aula da estagiária F. Esse tipo de informação é relevante, pois nos dá uma 

dimensão da frequência com a qual os objetos de ensino de cada eixo eram abordados 

em sala, como, por exemplo, podemos ver, no quadro de temas da estagiária F, que o 

ensino de “determinantes possessivos” e de “cores e descrição física e de personalidade” 

tiveram o mesmo tempo (40 minutos). No entanto, a atividade proposta com uma 

fotocópia (realizada em 20 minutos), no mesmo dia de aula, enfatizou a temática dos 

determinantes possessivos, o que levou à predominância do eixo gramática (realizado 

em 1 hora) com relação ao eixo vocabulário (realizado em 40 minutos). Importante 

esclarecer que o tempo calculado é baseado na soma de horas das aulas dedicadas a 

cada domínio, por exemplo, somamos todas as horas/aula referentes ao eixo gramática, 

depois, cultura, e, assim, sucessivamente, como podemos observar, no seguinte gráfico: 
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Gráfico 2 - Relação entre eixo e tempo dedicado ao eixo de aula da estagiária F 

 
Fonte: Aulas da estagiária F.  

Notamos que, neste gráfico da estagiária F, temos 04 horas e 50 minutos do 

tempo total de aulas destinadas ao ensino de objetos do domínio da gramática. O que 

nos indica que, com relação à soma total das horas/aula desta estagiária, o ensino de 

FLE é orientado pelo ensino de gramática.   

Outro ponto a destacar é que os temas, apesar de vistos de maneira linear 

pelas estagiárias, em algum momento da aula se entrecruzam. Por exemplo, os eixos 

cultura e vocabulário trazem assuntos semelhantes, como, a estrutura familiar, que, por 

sua vez, pode ser associado ao estado civil; isso se confirma pela própria abordagem do 

livro didático que os apresenta dessa maneira, juntos. Esse exemplo faz parte da aula 02 

da estagiária K cujos temas foram vistos durante 20 minutos dessa mesma aula, sendo 

10 minutos para cada tema, como podemos ver no quadro 14:  

Quadro 14 – Temas específicos de aulas da Estagiária K - Instituição 1. 

Estagiária Aula Horário Tema específico da aula  
 

Tempo dedicado a 

cada tema em 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 

 
 

 

18-19h40 

P. 34 e 35 do livro Latitudes 1 A1 
e A2 – pronom on; les verbes au 

présent de l’indicatif;  

30  

Futur proche;  20 

Atividade – 1 fotocópia sobre o 
futur proche; 

20  
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K P. 36 do livro Latitudes 1 A1 e A2 

– les adjectifs possessifs;  

 

30 

 

 

2 

 

 

18-19h40 

Revisão da prova escrita: 

determinantes possessivos;  

30  

 

Compreensão oral; 30  

Leitura – p. 38 e 39 do livro 

Latitudes 1 A1 e A2 (Estado civil 

e estrutura familiar na França.  

20  

Fonte: Aulas da estagiária K. 

Para este quadro, também fizemos um gráfico que nos norteia com relação 

ao tempo destinado a cada objeto de ensino na aula da estagiária K. Observemos: 

Gráfico 3 - Relação entre eixo e tempo dedicado ao eixo de aula da estagiária K 

 
Fonte: Aulas da estagiária K.  

Com esse gráfico das aulas da estagiária K, também podemos perceber a 

ênfase dada sobre o objeto de ensino gramatical. Tendo em vista a soma de todas as 

horas/aula, temos 1 hora e 50 minutos direcionada para o ensino de gramática. Com 

relação aos outros eixos, todos foram trabalhados em menor escala em sala de aula, 

como os eixos leitura e produção escrita e compreensão e produção oral, 

desenvolvidos em 40 minutos e em 30 minutos, respectivamente.  

No caso da Instituição 2, apresentamos, primeiro, a lista de temas das aulas 

da estagiária J e, depois, as informações das aulas da estagiária G. Vejamos o quadro: 
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Quadro 15 – Temas específicos de aulas da Estagiária J - Instituição 2 

Estagiária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 

 

 

Aula Horário Tema específico da aula  
 

Tempo 

dedicado a 

cada tema em 

minutos  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
1 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
15-18H

65
 

 

 

Determinantes definidos e 

indefinidos;  

20  

Les déterminants contractés;  10 

A conjugação dos verbos avoir e 

aller;  

 

20  

O feminino e o masculino dos 
nomes;  

20  

O plural e o singular dos nomes;  10 

Verbos terminados em -ER ;  10 

Leitura e compreensão escrita 

do texto da p. 20 do livro Écho;  

35  

Produção escrita da Atividade 
da p.20 do livro Écho A1 sobre 

informações pessoais;  

10  

Produção e compreensão oral;  10 

 

 

2 

 

 

16-17h30 

 

Passé composé com o avoir;   

25  

Produção escrita e oral (frases);  10 

Atividade – 1 fotocópia sobre 

passé composé avec avoir;  

20 

Leitura e compreensão escrita 
do texto do livro Écho A1 – p. 

30 e 31, vocabulário sobre 

Museu  

20 

 

3 

 

16-17h30 
 

A data e a hora: os dias da 

semana; Localizadores 
temporais – expressões 

temporais;  

15 

Produção escrita: diálogo (os 
dias da semana; os localizadores 

temporais e o passé composé); 

30 

Compreensão oral e escrita de 

uma canção e de um poema; 

10 

Atividade – 1 fotocópia sobre 
passé composé avec avoir. 

15  

 15-18H Fonética das vogais  60  

                                                             
65 Nesse contexto de 3 horas de aula da instituição 2, a aula, geralmente, iniciava após 10 minutos do 

horário de aula oficial, às 15h10, tempo que a estagiária dava para os alunos chegarem. Além disso, havia 

uma pausa de 10 minutos antes do final da aula, totalizando, em média, 160 minutos efetivos de 

hora/aula.  
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4 

 Compreensão e produção oral;  30  

Leitura;  20  

A conjugação dos verbos 

terminados em –ER. 

35  

Fonte: Aulas da estagiária J.  

A partir desse quadro, construímos, também, um gráfico para ilustrar o 

tempo destinado aos temas trabalhados nas aulas da estagiária J, vejamos:  

Gráfico 4 - Relação entre eixo e tempo dedicado ao eixo de aula da estagiária J. 

 
Fonte: Aulas da estagiária J. 

Como podemos notar, no contexto da Instituição 2, nas aulas da estagiária J, 

há o predomínio dos eixos leitura e produção escrita (02 horas e 35 minutos de aula) e 

gramática (01 hora e 45 minutos de aula), pois os dois eixos, geralmente, eram 

desenvolvidos de maneira associada, um implicando na abordagem do outro, através, 

também, da retomada de temas gramaticais em fotocópias, como o uso de expressões 

temporais. O que nos indica que apesar de haver uma predominância do eixo leitura e 

produção escrita, a estagiária J enfatiza o estudo da gramática francesa. Outro ponto a 

ser considerado é que essa estagiária trazia com mais frequência materiais 

complementares para as suas aulas, como fotocópias, o que a incumbia mobilizar a 

leitura em sala e colocar tal eixo em relevância. Em alguns momentos, a estagiária 

apresentava textos do livro didático adotado sobre assuntos diversos para serem lidos, 

como o da página 20 (no anexo E), que tratava sobre informações pessoais de uma 

jornalista. Neste caso, a estagiária J relacionava a leitura do texto com a produção 
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escrita dos alunos, pedindo-lhes, baseados no texto lido, que elaborassem um texto com 

suas informações. Outro ponto a destacar é que na observação das aulas dessa 

estagiária, houve um trabalho, em maior escala, com o eixo pronúncia, totalizando 01 

hora de aula.  

E, por último, apresentamos a lista de temas das aulas da estagiária G, no 

seguinte quadro:  

Quadro 16 – Temas  específicos de aulas da Estagiária G – Instituição 2 

Estagiária  

 

 

Aula  Horário Tema específico da aula  
 

Tempo 

dedicado a 

cada tema em 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 
 

1 

 

 
 

15-16h30 

 

P. 34 e 35 do livro Écho A2- 

Vocabulário televisivo e de 
programas de rádio;  

30  

P. 36 – les propositions relatives 

(qui, que, où);  

30  

 

Leitura.  20  

 

 

2 

 

 

15-16h30 

P. 40, 41, 58 e 59 do livro Écho 

A2 – Leitura e compreensão 

escrita;  

30  

P. 60 e 61 do livro Écho A2 – 
Pronoms objects directs e 

indirects (En, Y, revisão possessifs 

e toniques).  

45  

 

 
 

 

3 

 

 
 

 

15-16h30 

P. 29 do livro Écho B1- tempo 

passado;  

15  

Compreensão e produção oral;  15  

Subjuntivo ou Indicativo;  30  

Expressões de certeza e de 

incerteza;  

15  

Dont.  15  

 

 
4 

 

 
15-16h30/ 

16h40-

18H
66

 
 

P. 33 do livro Écho B1- Leitura;  10  

P. 36 do livro Écho B1-Hipóteses 

no passado;  

25  

Conditionnel passé;  30  

Atividade - 2 fotocópias sobre 

Conditionnel passé;  

20  

Filme.  80  

Fonte: Aulas da estagiária G. 

Identificamos, a partir deste quadro e do gráfico, a seguir, que a estagiária 

G, de maneira semelhante ao agir das outras estagiárias, também trabalha mais o eixo 

                                                             
66 Nesse dia, a aula durou mais em razão do filme. 
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referente à gramática com um total de 03 horas e 25 minutos de aula de FLE; em 

seguida, podemos ver os eixos cultura e leitura e produção escrita com uma soma de 

01 hora e 20 minutos de aula. Vejamos: 

Gráfico 5 - Relação entre eixo e tempo dedicado ao eixo de aula da estagiária G 

Fonte: Aulas da estagiária G. 

Como podemos notar, a estagiária G também enfatiza os objetos de ensino 

do domínio gramatical, embora aborde temas culturais com mais frequência que as 

outras estagiárias. Após essas informações específicas acerca dos temas abordados nas 

aulas de cada estagiária, recorremos à criação de um quadro que mostra os conteúdos 

em comum entre as estagiárias. Essa informação nos permite ver, de maneira mais 

detalhada, o que é mais frequente, considerando as aulas de cada estagiária. 

Observemos:  

Quadro 17 – Temas em comum trabalhados nas aulas observadas 

 Estudo do(s)/ da(s) Estagiárias  

 

Total de temas 

trabalhados em comum 

K F J G 

1 Compreensão Oral (Écoutez) x x x x 4 

2 Conjugação de verbos no presente 

do indicativo 

x x x  3 

3 Conjugação do verbo ALLER e de 
outros verbos irregulares no 

presente 

 x x  2 

4 Conjugação do verbo AVOIR no 

presente 

x  x  2 

5 Conjugação dos verbos em –ER 

no presente 

x  x  2 
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6 Cultura da França x  x x 3 

7 Determinantes contraídos (les 

déterminants contractés) 

x  x  2 

8 Determinantes possessivos (e 
tônicos indicando posse) 

x x  x 3 

9 Expressões temporais x  x  2 

10 Fonologia do francês x  x  2 

11 Jeux de rôles e leitura de diálogos  x x x 3 

12 Leitura de textos, produção escrita 
de respostas de atividades do livro 

– fotocópias  

x x x x 4 

13 Particípio dos verbos regulares e 

irregulares e concordância 

 x x  2 

14 Pretérito perfeito (passé composé) 

com o verbo AVOIR 

 x x  2 

15 Produção oral  x x  2 

16 Pronomes tônicos   x  x 2 

Fonte: Aulas das estagiárias F, K, J e G.  

A partir deste quadro, podemos ver que, dentre os 49 temas apresentados no 

quadro 12 (do levantamento de temas), 16 temas foram mais recorrentes nas aulas de 

todas as estagiárias. Através da marcação “X”, notamos que há temas que aparecem nas 

aulas das quatro estagiárias ou de, pelo menos, três delas, como compreensão oral, 

conjugação de verbos no presente do indicativo, cultura da França, jeux de rôles e 

leitura de diálogos e leitura de textos e respostas de atividades do livro didático. 

Como também há temas que aparecem nas aulas de, pelo menos, duas das quatro 

estagiárias, como determinantes possessivos, conjugação do verbo aller, do avoir e 

dos verbos em –ER no presente, expressões temporais, fonologia do francês, 

particípio dos verbos regulares e irregulares e concordância, passé composé com 

avoir, dentre outros.  

Além da ocorrência de temas comuns nas aulas das estagiárias, podemos 

constatar também que a estagiária J é a que mais mobiliza quase todos os temas 

elencados no quadro 17, como também é a que mais mobiliza os temas do domínio 

gramatical. Mesmo que, como tenhamos visto, ela destine mais horas ao ensino do eixo 

leitura e produção de textos escritos, lembremos que este eixo é abordado na retomada 

de objetos de ensino concernentes à gramática, como já nos referimos nos quadros e 

gráficos referentes às aulas de cada uma das estagiárias. Essa informação é pertinente, 

pois a maioria dos temas citados neste quadro pertence ao eixo gramática. Temos, 

então, outro ponto a ressaltar: a aula de gramática está relacionada à aula de leitura e de 

produção escrita, o que significa que essa relação entre tais eixos é algo regular entre as 

estagiárias e determina a forma como elas abordam os temas. Dessa maneira, a leitura 
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de comandos e a escrita de respostas, ancoradas em fotocópias, como vimos, 

anteriormente, é um eixo de ensino da língua que aborda a leitura de textos, mas, no 

nosso contexto de pesquisa, aborda ora a conjugação verbal, ora o uso de pronomes. 

Julgamos, portanto, que as ações das estagiárias são pertinentes, pois revelam que as 

estagiárias apoiam-se naquilo que é mais estável, para elas, no ensino da língua e como 

elas apresentam a língua francesa aos alunos, além disso, direciona-nos a pensar se é 

possível desvencilhar da gramática da língua as práticas de leitura e de escrita, 

compreendidas por nós como um meio de agir através de textos na sociedade.  

Essa primeira observação das aulas, a partir do levantamento de temas 

abordados em sala pelas estagiárias, permitiu-nos identificar quais eram esses temas, em 

que domínios de estudo da língua estão inseridos e com que frequência eram ensinados. 

Diante disso, somamos todas as horas/aula destinadas a cada eixo geral ou domínio da 

língua, por exemplo, pegamos as horas/aula acerca do ensino do eixo cultura de cada 

estagiária e fizemos uma contagem que nos daria um valor total concernente à 

quantidade de horas/aula destinadas a esse eixo. Fizemos isso com relação a todos os 

eixos e a cada estagiária. Nosso intuito com essa somatória é saber qual eixo foi o mais 

trabalhado em sala pelas estagiárias. Vejamos a seguinte tabela: 

Tabela 2 - Somatório de horas/aula por eixo temático 

Estag. Eixos trabalhados 

Gramática Cultura Leitura e 

produção 

escrita 

Compreensão 

e produção 

oral 

Vocabulário Pronúncia 

F 04:50:00 00:00:00 01:25:00 01:15:00 01:00:00 00:00:00 

K 01:50:00 00:10:00 00:40:00 00:30:00 00:10:00 00:00:00 

J 01:45:00 00:10:00 02:35:00 00:50:00 00:20:00 01:00:00 

G 03:25:00 01:20:00 01:20:00 00:15:00 00:30:00 00:00:00 

Total 11:50:00 01:40:00 06:00:00 02:50:00 02:00:00 01:00:00 

Fonte: Aulas das estagiárias F, K, J e G.  

Baseados nos valores totais de cada eixo, construímos o seguinte gráfico:  
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Gráfico 6 - Tempo total relativo a cada eixo. 

 
Fonte: Aulas das estagiárias F, K, J e G.  

Como podemos constatar, temos um total de 11:50:00 horas/aula destinadas, 

apenas, ao eixo gramática. Temos que considerar que das 24:40:00 horas/aula filmadas, 

a soma de 12:90:00 horas/aula é dividida entre todos os outros eixos, cultura, leitura e 

produção escrita, compreensão e produção oral, vocabulário e pronúncia. O que nos 

indica que o tempo de aula destinado somente ao domínio gramatical é maior em 

relação ao tempo de cada um dos outros domínios. Retomemos, por exemplo, o quadro 

12, referente ao levantamento de temas abordados nas aulas das estagiárias; nele 

podemos observar que há uma diversidade de objetos de ensino
67

 (49 temas para o 

ensino de FLE), mas no eixo pertencente à gramática há uma maior densidade de 

objetos gramaticais (conjugações e tempos verbais, determinantes, etc.), o que, também, 

aponta-nos que houve uma preocupação maior, por parte das estagiárias, em ensinar 

esse domínio da língua, mesmo que fosse através da proposta de exercícios de produção 

escrita ou oral que, segundo os dados apresentados, pertencem a outros eixos.  

Após a observação temática das aulas, verificamos no eixo mais enfatizado 

pelas estagiárias, o eixo gramática, quais os objetos de ensino foram abordados, 

conforme os temas do quadro 12. Fizemos um agrupamento para termos uma dimensão 

dos tipos de objetos de ensino gramaticais abordados nas aulas que observamos, assim 

como havíamos feito o levantamento dos temas de aula por eixo geral. Assim, após 

pesquisas em gramáticas de língua francesa (CHARTRAND et al, 1999; POISSON-

QUINTON et al., 2002) que possuem organização semelhante e que são voltadas para a 

                                                             
67 Cf. definição no capítulo 2, seção 2.3, desta tese.  
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aprendizagem da língua por francófonos ou não, reagrupamos esses objetos em dois 

grupos: um que pertence ao plano da frase ou à gramática da frase, pois envolve as 

esferas do nome e do verbo, por exemplo, determinantes (artigos e adjetivos), 

concordância nominal, pronomes e verbos; e outro que pertence ao plano do texto ou à 

gramática do texto, pois envolve a esfera dos organizadores textuais, por exemplo, os 

que têm valor temporal. A partir dessa diferenciação de temas gramaticais, podemos 

perceber que objetos pertencentes ao plano da frase foram mais trabalhados nas aulas, 

do que objetos do plano do texto. Acreditamos que isso tem a ver com a própria 

organização dos conteúdos nos livros didáticos adotados, dos dois contextos de 

formação apresentados.  

Tendo em vista esse primeiro momento de análise das aulas, com base nos 

dados que apresentamos, elaboramos uma figura que sintetiza o movimento temático 

que as estagiárias realizam em sala. Tal movimento se configura em subetapas que 

demonstram possíveis regularidades no desenvolvimento do eixo e do objeto de ensino, 

como evidenciamos a seguir:  

Figura 4 - Subetapas de desenvolvimento temático 
 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Aulas das estagiárias F, K, J e G. 

Com base nessa regularidade, percebemos que, de maneira geral, as 

estagiárias partem do mesmo princípio no momento do desenvolvimento do objeto de 

ensino de FLE; elas saem do eixo geral, referente ao domínio da língua, que demanda 

um objeto de ensino pertencente a esse eixo, em seguida, explicam o objeto visado e 

aplicam exercícios, nos quais os alunos devem praticar a escrita e a oralidade em 

francês. Cada seta, portanto, indica o objetivo a ser desenvolvido pelas estagiárias com 

Eixo/ domínio geral 

Objeto de 

ensino/Exemplos 

Explicação/Regra

s 

Exercícios de 

aplicação 

Produção escrita 

ou oral 
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vistas ao ensino de um dado objeto. Percebemos que, segundo as aulas observadas, para 

que aconteça a concretização do objeto, é necessário cumprir subetapas (etapas que 

fazem parte de outras mais abrangentes como apresentar e ler), como explicá-lo, aplicá-

lo e exercitá-lo, através da escrita e/ou da oralidade. Tais subetapas foram evidenciadas 

por nós, para que pudéssemos ter uma visão da maneira como as estagiárias lidam com 

os temas de aula e de como elas os sistematizam, todavia não se trata de um modelo 

único ou fixo de desenvolvimento temático. É possível que outras subetapas possam ser 

observadas em aulas de outros estagiários; no nosso contexto, percebemos que, mesmo 

que as estagiárias fossem de instituições diferentes, elas compartilhavam características 

comuns acerca do modo como ensinar a língua, o que já nos evidencia os primeiros 

traços sobre o repertório do estagiário. Retomamos essa ilustração nas próximas seções 

deste capítulo.  

Após esse levantamento de temas, correspondente à primeira fase da análise 

macro, que nos ajudou a identificar quais eram os objetos de ensino trabalhados nas 

aulas das estagiárias, e que responde, em parte, o nosso segundo objetivo, realizamos as 

análises macro e micro do contexto específico de cada estagiária. Assim, organizamo-

nos da seguinte maneira: para cada estagiária, criamos uma subseção referente à análise 

de uma aula, com base nos saberes e no repertório do estagiário, e, em seguida, de uma 

autoconfrontação, com base nas figuras de ação. Começamos pela aula e, na sequência, 

pela autoconfrontação da estagiária J.  

5.1.2 Os saberes mobilizados e a constituição do repertório do estagiário 

5.1.2.1 Análise macro: Aula da Estagiária J  

Esta análise constitui-se de uma aula de 2h50 minutos lecionada pela 

estagiária J, na Instituição de ensino 2. A aula, neste dia, versava sobre diversos temas 

(cf. quadro 15), dentre eles, determinantes definidos e indefinidos e os contraídos (les 

contractés), os verbos avoir e aller, gênero e plural dos nomes, verbos terminados em –

ER e exercícios do livro didático, acentuando o trabalho com os eixos gerais gramática, 

leitura e produção escrita e compreensão e produção oral. Seguindo a ordem das fases 

da análise macro, partimos para a descrição do contexto físico, onde aconteceu a aula, 

para que possamos ter conhecimento do ambiente. Vejamos:  
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Quadro 18 – Descrição do contexto físico 

Período da aula : tarde. Sala de aula do bloco didático do curso de Letras. Trinta cadeiras, em 

círculo, para os alunos. Uma mesa para a estagiária com uma cadeira a poucos centímetros a 

frente de um quadro branco, que mede cerca de 1 metro e 50 centímetros de altura por 3 
metros de largura. Alguns livros e materiais didáticos em cima da mesa, pinceis para escrever 

no quadro e apagador. 1 Aparelho de rádio em uma cadeira próxima à porta. Sala pouco 

iluminada e pouco climatizada, com algumas partes das paredes pintadas de branco e outras 
em reforma. 1 estagiária, 27 alunos e 1 pesquisadora. 

Fonte: Aula 1 da estagiária J.   

A presente descrição é importante, na medida em que nos dá uma noção do 

espaço físico onde a estagiária atuou. Na sequência, elaboramos a fotografia da aula 1 

da estagiária J. Como explicamos, trata-se de uma textualização, elaborada por nós, das 

ações que compõem o cenário cronológico de aulas e que são voltadas para um objeto 

de ensino específico. Vejamos:  

Quadro 19 – Fotografia  da Aula 1 da estagiária J 

A estagiária inicia a aula cumprimentando os alunos em língua francesa. Ela pede para os 
alunos abrirem o livro didático, falando nas línguas francesa e portuguesa. Ela apresenta um 

novo tema e pergunta, em língua francesa, se os alunos o conhecem. Ela escreve no quadro os 

constituintes do tema. Faz uma explicação deste tema, nas línguas francesa e portuguesa. Lê os 
exemplos do livro e os alunos repetem. Ela pede para que eles leiam o conteúdo que está 

escrito no quadro. Elabora perguntas com exemplos sobre o que foi visto e os alunos 

respondem, em francês. Ela solicita que os alunos façam um exercício escrito. Ela lê a pergunta 

do exercício e os alunos leem as respostas. A estagiária encerra a aula. 

Fonte: Aula 1 da estagiária J.  

A partir desse quadro, podemos acompanhar as ações da estagiária que 

sistematizam a sua aula de FLE. Essa sistematização ou organização geral descreve 

como a estagiária ensina a língua francesa, isto é, seu agir, sendo este orientado aos 

alunos de FLE e composto por ações cronológicas (primeiro, cumprimenta os alunos, 

depois, pede para abrir o livro, em seguida, apresenta um tema, etc.). Podemos perceber 

que a estagiária realiza tais fases com a finalidade de que os alunos aprendam a língua 

estrangeira e, acrescentamos que essa finalidade é coerente, ainda, com a própria 

aprendizagem dessa mesma língua estrangeira pela estagiária, que ao mesmo tempo em 

que ensina dessa maneira, concretiza o que estudou no curso de Letras.  

Considerando a fotografia que criamos, com relação ao nível praxiológico, 

fizemos, primeiro, uma relação entre a ação e a respectiva verbalização68, a partir dos 

discursos realizados em sala de aula pela estagiária J. Elaboramos uma sequência de 

ações, segundo o nosso olhar das condutas. Vejamos: 

                                                             
68 O termo verbalização é usado aqui no sentido de transposição verbal das condutas do agente produtor 

de texto.  



113 
 

Quadro 20 - Ações e verbalizações da aula 1 da estagiária J 

Etapas da aula Ação Verbalizações  

  

Início  

Saúda os alunos “Bonjour, comment allez-vous?” 

 Pede para abrir o livro “Alors, quelle est la page?”;  

“On passe à la page seize, d‟accord ?”; 

 
 

 

 

 
Intervenções 

acerca do objeto 

de ensino 

Apresenta o tema “Et nous avons les articles”; 

Pergunta se conhecem o 

tema 

“Vous connaissez?”; “Quels sont les 

articles?”; 

Escreve no quadro um 

exemplo 

“Livre”; 

Explica o tema “C‟est quand on va identifier une chose ou 

une personne, par exemple”; 

Lê exemplos “Par exemple, voici un tableau de la 

cathédrale”; 

Pede para que os alunos 

leiam 

“Est-ce que tu peux lire?”; 

Elabora perguntas como 

exemplos 

“Adauto, qu‟est-ce que c‟est? (com o livro 

na mão)”; 

Solicita exercício “Alors, on va compléter maintenant, 

d‟accord?”; 

Lê perguntas “Alors, question deux, page seize. La 

pyramide...”; 

Encerramento  Encerra a aula “D‟accord? Pronto, a gente encerra por aqui 

hoje e eu quero que vocês estudem em 

casa”. 

Fonte: Aula1 da estagiária J.  

O último quadro nos mostra um exemplo das condutas observadas e como 

elas se materializam pelo discurso da estagiária. Para visualizarmos melhor esse 

movimento, elencamos cada ação de ensino, que compõe o percurso cronológico da aula 

1 da estagiária J, em um segmento relacionado a cada momento dessa aula. 

Distribuímos os momentos de aula em três tempos que correspondem às etapas de uma 

aula: o início da aula, as intervenções que têm como foco o objeto de ensino e o 

encerramento. O início é marcado pela ação de cumprimentar os alunos em língua 

francesa. As intervenções compõem as ações explicitamente voltadas para o ensino, 

propriamente dito; elas demarcam as etapas construídas para o ensino do objeto 

temático da aula (começa pela apresentação do tema, depois pergunta se os alunos o 

conhecem, em seguida, escreve no quadro, etc.). Fazem parte, ainda, desse momento, as 

subetapas que desenvolvem um dado objeto de ensino em sala. Conforme a figura 4 e a 

aula da estagiária J, as subetapas são as seguintes: escolha do eixo gramática, objeto de 

ensino “determinantes” (pois focalizaremos este tema na análise), explicação da regra, 

exercícios de aplicação do objeto de ensino e produção escrita, utilizando os termos 

estudados. Essas subetapas são vistas através das ações “apresentar o tema, perguntar se 

o conhecem, escrever no quadro exemplos, explicar, ler exemplos, elaborar perguntas 
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como exemplos e solicitar exercício”, segundo informações do quadro “ações e 

verbalizações da aula 1” da estagiária J. O encerramento é marcado por uma ação que, 

ao mesmo tempo, finaliza a aula e dá continuidade à próxima: uma solicitação de estudo 

em casa, como vimos no exemplo. A categorização que elaboramos através dos verbos 

(apresenta, lê...) nos autoriza confirmar que as ações, aqui evidenciadas, fazem parte de 

uma progressão que é referência para o agir da estagiária J. Na transcrição
69

 da aula, 

vemos que esse esquema se repete ao longo da aula e da apresentação de um objeto de 

ensino, no entanto, quando temos um objeto gramatical, esse esquema é mais 

sedimentado. Ressaltamos que é para a fase de intervenções acerca do objeto que 

direcionamos nosso olhar, pois podemos encontrar os saberes a ensinar e os saberes 

para o ensino em mútua mobilização, como veremos nos fragmentos das aulas. 

Assim, após apresentarmos esse quadro, podemos acessar diretamente a 

aula, a partir de um recorte de sua transcrição. Informamos, novamente, que esse recorte 

é feito em função de nossos objetivos de pesquisa. Empenhamo-nos, sobretudo, em 

focalizar a etapa de intervenções acerca do objeto de ensino, como mostramos, há 

pouco. Os trechos se referem ao ensino dos “determinantes definidos e indefinidos” e 

dos “déterminants contractés” conteúdos que constam na página 16 (em anexo) do livro 

Écho. Seguem, então, os primeiros fragmentos (A, B e C) da aula 1 da estagiária J sobre 

os determinantes definidos e indefinidos .  

Quadro 21 - Fragmento A da aula 1 da estagiária J 

J: (...) Alors, très bien! On passe à la page seize, d‟accord ? Page dezesseis. Seize. Et nous 

avons les articles. On connaît déjà les articles, n‟est-ce pas ? Quels sont les articles qu‟on 

connaît qu‟on connaît déjà ? Quels sont les articles ... les définis, indéfinis ? ((Vai ao quadro e 
apaga algumas informações)) Alors, quels sont les artic... quels sont les articles que vous 

connaissez ((apontando para os alunos))? 

Alunos : Un, une   
J : Un, une et le pluriel ? Des. Alors, quand est... quand est... un, on utilise quand ? 

Aluno Antônio
70

 : C‟est un livre. 

J : Alors, ((escreve no quadro a palavra livre)) livre c‟est masculin. Un autre mot ? ((espera 
resposta dos alunos)) Dictionnaire ? Par exemple. C‟est un dictionnaire, n‟est-ce pas ? 

((escreve no quadro a palavra dictionnaire)) 

Aluno Antônio : Cahier. 

J : Cahier, c‟est un cahier. ((escreve no quadro a palavra cahier)). 
Aluno Márcio : Tableau 

J : C‟est quoi ? Tableau. C‟est un tableau. ((escreve no quadro a palavra tableau)) Très bien ! 

Alors, ici nous avons les articles indéfinis. Les articles indéfinis. Quand est-ce qu‟on utilise les 
articles indéfinis ? Vous pouvez vous pouvez regarder le livre, d‟accord ? Quand est-ce qu‟on 

va utiliser les articles indéfinis ?  

                                                             
69

 Pode ser vista no apêndice A.  
70 Para preservar a identidade dos alunos, como já dissemos criamos nomes fictícios.  
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Aluno Antônio : Masculin singulier.  

J : C‟est quand on veut identifier une chose ou une personne, par exemple... ((caminha em 

torno de sua mesa, disposta na frente da sala de aula, olhando para ela procurando algo e pega 

o livro)) Adauto, qu‟est-ce que c‟est ((com o livro na mão))?  
Aluno Adauto : C‟est un livre.  

J : C‟est un livre, n‟est-ce pas ? Par exemple, Carlos ! Qui est-ce ? ((indicando uma aluna)) 

Aqui já vai mudar... Qui est-ce ? C‟est une femme ou c‟est un homme? 
Aluno Carlos : Une femme (...).  

Fonte: Aula 01 da estagiária J.  

Como podemos observar, a estagiária J introduz o tema da aula, seguindo a 

paginação do livro didático utilizado; através deste, ela se orienta para identificar o que 

ensinou na última aula e o que ainda deve ensinar. Ao entrar no tema dos determinantes, 

suas ações são afirmar que o grupo de alunos já conhece alguns deles, como os artigos 

e, em seguida, perguntar quais são. As respostas dos alunos nos mostram que eles já 

tinham, de fato, alguma informação sobre os determinantes indefinidos; a partir disso, a 

estagiária exemplifica a utilização dos indefinidos com alguns nomes. Ela escreve esses 

exemplos no quadro, pergunta quando os determinantes indefinidos são utilizados e 

responde com a leitura da regra que traz o livro “é quando queremos identificar uma 

coisa ou uma pessoa”. Apoiada nesta informação, a estagiária pergunta o que é o objeto 

(um livro) que ela segura com as mãos, com o objetivo de que os alunos respondam 

oralmente em francês. Podemos observar que, nesse início de apresentação do objeto de 

ensino, há uma predominância do saber para o ensino, pois a estagiária J recorre ao 

livro didático para orientar-se quanto ao tema e demonstra, através de suas ações 

(perguntas, exemplificações...), um interesse maior em como compartilhar o objeto.   

Continuando sua aula, a estagiária dá exemplos para o uso do artigo 

indefinido no gênero masculino, que é o termo “un” (um), em francês. Ao fazer a 

pergunta “Qui est-ce?” (Quem é?) aos alunos, apontando para uma aluna, ela se dá 

conta de que isso vai exigir uma resposta diferente das primeiras e fala “Aqui já vai 

mudar”; nesse instante, deverá ser usado o termo “une” (uma), que se trata do artigo 

indefinido do gênero feminino em língua francesa. Para acessar essa forma, ela mesma 

dá o exemplo para a sua pergunta: “C‟est une femme ou c‟est un homme?” (é uma 

mulher ou um homem?). Com as respostas dos alunos, a estagiária J destaca a pronúncia 

dos termos “un” e “une”, para que eles percebam a diferença de sons que proporciona a 

identificação do gênero das palavras. Nesse momento, notamos a ocorrência do saber a 

ensinar relacionado à pronunciação das palavras, para que os alunos possam saber 

distingui-las, quanto ao gênero, e saber utilizá-las, coerentemente.  
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Tal ação permitiu que os alunos indicassem os próprios exemplos, como 

aconteceu com a palavra “voyage” (viagem), tratada por eles como “une voyage”. No 

entanto, tal substantivo, em francês, pertence ao gênero masculino, sendo usada a 

construção “un voyage”. Nessa situação, percebemos que a estagiária J aceita o 

exemplo, o que a faz deslizar sobre o conhecimento linguístico acerca do 

funcionamento do gênero dos nomes em língua francesa que, no presente caso, trata-se 

de uma palavra com o sufixo –age (POISSON-QUINTON, S. et al., 2002), que, 

geralmente, trata-se de um nome masculino. Embora haja exceções, o exemplo dado, 

“une voyage”, não convém, o que nos permite afirmar que o ensino dos determinantes, 

definidos ou indefinidos, pressupõe um saber a ensinar específico relativo ao gênero 

das palavras em francês que, em alguns casos, distinguem-se dos nomes do português 

brasileiro. Podemos ver o fato descrito no início do próximo fragmento:  

Quadro 22 - Fragmento B da aula 1 da estagiária J 

J : (...) Alors, então, gente, a pronúncia correta é « c‟est un » e « c‟est une ». D‟accord ? Alors, 

Et le « une » au féminin? Nous avons quoi ? Une ? 

Alunos : Une voyage. 
J : Une voyage. Une musique. Une femme. N‟est-ce pas ? Et nous avons des, le pluriel. Par 

exemple. 

Aluno : Des livres. 
J : Oui, des livres, des dictionnaires, des cahiers, des tableaux, des musiques ((aponta para as 

palavras que escreveu no quadro)). Tranquilo ? Alors, et nous avons aussi les articles définis. 

Quels sont les articles définis ?  
Alunos : Le, la, les 

J : Le, la, les ((escreve no quadro)). On connaît déjà. On fait attention à la prononciation le, les. 

Alors, le le c‟est masculin. Nous disons quoi pour le ? 

Alunos : Livre ? 
J : Oui, livre, la même chose, la musique, la femme, l‟homme. Vocês sabem que tem aquele 

((indicando com a mão o sinal de apóstrofo em l‟homme)) a gente volta pra falar. La, la 

musique ((escreve no quadro)). Les, les livres, les musiques ((falando)). Então, como é que eu 
falo com esses dois aqui? Por exemplo, c‟est un cahier, c‟est un cahier, c‟est le cahier 

((escrevendo no quadro e pronunciando)) c‟est le cahier d‟Helena. Alors, c‟est un cahier, c‟est 

le cahier d‟Helena nous pouvons indiquer et nous pouvons aussi préciser. Alors, quand on veut 
préciser quelque chose, on va utiliser les articles définis, d‟accord ((sinalizando sim com o 

polegar direito))? Bon, nous sommes à la page seize, est-ce que tu peux lire, toi, Carlos ? Toi et 

Danúbia ? Alors, lisez ! (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária J.  

Mesmo sem se dar conta do equívoco, a estagiária J prossegue com a 

exemplificação dos determinantes indefinidos, escreve todos os exemplos no quadro 

branco e anuncia os determinantes definidos, através da pergunta “Quels sont les 

articles définis?” (Quais são os artigos definidos?). Notamos que ela faz, 

constantemente, esse tipo de pergunta, para que os alunos identifiquem e leiam no livro 

didático os elementos gramaticais aos quais ela se refere. Isso confirma o que vimos no 
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gráfico 4 acerca do trabalho com o eixo relacionado à leitura, que, aparece com maior 

frequência na aula dessa estagiária e é usado para compartilhar o objeto gramatical. 

Embora a leitura seja um domínio trabalhado pela estagiária J em segundo plano, é 

importante destacar que ela o torna presente (presentificação
71

) na sala de aula, o que o 

torna parte do saber para o ensino, ou seja, do saber específico ao modo como ensinar 

um dado objeto. Nesse sentido, após a leitura feita pelos alunos, ela escreve os 

determinantes no quadro e enfatiza a pronúncia, dessa vez, de “le” (o), para palavras no 

singular e do gênero masculino, e “les” (os/as), para palavras no plural, seja masculina 

ou feminina. Com uma breve definição da utilização dos determinantes definidos, ela 

solicita, novamente, que os alunos leiam o livro didático (ainda na página 16), como 

vimos no final do fragmento B e como podemos ver na continuação da aula, no 

fragmento C:  

Quadro 23 - Fragmento C da aula 1 da estagiária J 

Aluno Carlos : (...) A gente lê do jeito que a gente sabe ? 

J : Oui, do jeito que vocês sabem, somente leiam, alors ! Qu‟est-ce que c‟est? Lisez! Leia do 

jeito que você sabe, tá? Não tenha medo de ler ! 
Aluno Carlos : Qu‟est-ce que c‟est ? né?  

J: Oui. Non. Alors, qu‟est-ce que c‟est ? Ici, il y a un petit dialogue. Alors, lisez! Leiam do jeito 

que vocês sabem, não tenham medo de ler, tá? 
Aluno Carlos: Qu‟est-ce que c‟est? Une voiture? Un avion? 

J : Oui! Alors, toi, Danúbia. Não tenham medo, leiam do jeito que vocês sabem, tá bom? 

Aluna Danúbia: C‟est la voiture de l‟artiste. Voici un tableau de la cathédrale de Rouen.  
J : Toi, Camila ! La salle des... leia do jeito que você sabe. 

Aluna Camila : La salle des peintres italiens, s‟il vous plaît ? Qui est-ce ?  

J : Oui ! Alors, Claudeir, lisez ! 

Aluno Claudeir : C‟est Dora Mar. Une amie de Picasso.  
J : Alors, toi, Helena ! 

Aluna Helena : Excusez-moi. Où est la cafétéria du musée ? J‟aime les tableaux de Picasso. 

J : Merci ! Alors, qu‟est-ce que c‟est ? ((lendo livro)) Une voiture, un avion. C‟est la voiture de 
l‟artiste. Voici un tableau de la cathédrale de Rouen. La salle des peintres italiens, s‟il vous 

plaît ? Qui est-ce ? C‟est Dora Mar. Une amie de Picasso. Excusez-moi. Où est la cafétéria du 

musée ? J‟aime les tableaux de Picasso. Alors, vous avez observé quelques articles ici ? (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária J.  

Nesse trecho, evidenciamos que a estagiária J solicita, primeiro, a leitura e, 

depois, anuncia que se trata de um diálogo. Como podemos ver, em anexo, trata-se de 

duas pequenas situações em que vários personagens pedem informações em um museu. 

A leitura, mais uma vez presente em sala, é abordada com o objetivo de retomar os 

exemplos com os determinantes estudados, como observamos na fala da estagiária 

                                                             
71

 Tomamos por empréstimo o termo “presentificação” que Aeby-Daghé & Dolz (2008) detalham, 

segundo os gestos didáticos fundadores apontados por Schneuwly. Para esses autores, a presentificação 

consiste em mostrar aos aprendizes o objeto de ensino em diferentes mídias e suportes. Para nós, a 

presentificação materializa-se no recurso de tornar presente um eixo da língua alvo, por exemplo, leitura, 

gramática e pronúncia, para ensinar algum objeto de ensino.  
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“Alors, vous avez observé quelques articles ici ?” (Então, vocês observaram alguns 

artigos aqui?). A ação nos confere, novamente, a mobilização do saber para o ensino, 

pois é por meio da leitura que se transpõe o objeto de ensino. Ao mesmo tempo em que 

esse saber é mobilizado, o saber a ensinar também é mobilizado. Este, como sabemos, 

é referente ao que já se conhece do objeto de ensino, como as diferentes pronúncias e os 

modos de utilizar a língua, dependendo do gênero e do número das palavras, isto é, de 

seu contexto de produção. 

Interessante notar que os temas são evocados conforme a organização do 

livro didático, mas não só isso, esse é um momento em que podemos ver que a sala de 

aula é um espaço onde objetos de ensino se entrecruzam, o que pode direcionar o 

estagiário a relacionar seus conhecimentos. Assim, nos próximos fragmentos, 

encontramos trechos em que os alunos perguntam para a estagiária o que significam 

certas palavras que apareceram na leitura que ela acabou de realizar, vejamos:  

Quadro 24 - Fragmento D da aula 1 da estagiária J 

Alunos : (...) un, une, le, la, les, des, du ...  

Aluno: Professora, por que tem o D com o E?  

J : Eu vou explicar. Calma. Vou escrever no quadro. Quais outros diferentes termos que temos 
também? Nous avons... du... ((escreve no quadro)) 

Alunos : De la, des 

J : De la, des et ... ((escreve no quadro)) 

Alunos : De.  
J : Vocês não conhecem. Alors, faites attention ! O du, quel est le nom qui accompagne o du ? 

Qual o nome que ele acompanha?  

Alunos : Museu 
J : E museu seria masculino ou feminino ? ((escreve os nomes no quadro)) 

Alunos : Masculin 

J : Oui, de la ? Olhem aí, onde que ele tá ? De la? 

Alunos : De l‟artiste. De la cathédrale. 
J : Alors, de l‟artiste, de la cathédrale ((escreve no quadro))... Alors, des.  

Alunos: Des peintres. 

J: Des peintres ((escreve no quadro)). Et nous avons aussi De. Quel nom accompagne?  
Alunos: Picasso.  

J: Oui.  

Aluno: De Rouen também. (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária J.  

Nessa parte da aula, os alunos anunciam suas dúvidas sobre outro tipo de 

determinante, os “contractés”, e a estagiária J recorre à escrita dos termos no quadro 

branco para tentar esclarecê-las. Ela elenca todos os determinantes existentes nos 

exemplos dados pelo livro didático, explica-os através dos nomes que são utilizados 

com tais determinantes e pergunta quais são os nomes que acompanham o determinante 

“du” (o que seria “do” em português). Os alunos respondem com base na situação do 
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livro e a estagiária J pergunta se a palavra que acompanha o determinante é masculina 

ou feminina. Nesse momento, podemos conferir que há um saber em foco, o saber a 

ensinar, mobilizado pelo conhecimento sobre a variação de gênero que sofre um nome – 

em francês - a depender do seu uso. Também podemos compreender a ocorrência do 

saber para o ensino por meio do eixo leitura e produção escrita, ou seja, a estagiária J 

compartilha o objeto de ensino determinantes “contractés”, primeiro, através da leitura, 

que foi feita do livro didático e, segundo, da escrita dos exemplos no quadro. 

Percebemos que há uma intenção em divulgar os conhecimentos acerca do objeto 

visado, o que nos mostra a contínua mobilização do saber a ensinar sobre os 

determinantes “contractés”, mesmo que a estagiária J apresente-o priorizando um 

aspecto, como a “regra” concernente ao gênero das palavras.  

Conforme destacamos na figura 4, ao final da seção 5.1.1, podemos notar 

que, referente ao desenvolvimento do tema, a estagiária J age de maneira regular, por 

subetapas; isto é, ela parte, primeiro, de exemplos sobre o objeto de ensino para explicá-

lo. Assim, após os exemplos, com base no livro didático, e tendo em vista que a 

estagiária introduziu as características quanto ao gênero das palavras e ao tipo de 

determinante “contracté”, que a estas se une, a estagiária J recorre a perguntas sobre a 

definição desse determinante, como podemos ver no próximo fragmento:  

Quadro 25 - Fragmento E da aula 1 da estagiária J 

J: (...) Oui, de Rouen. Alors, pra vocês, o que seria isso ? Qual a opinião de vocês ? Que tipo 

de ... não sei, que coisa seria essa pra vocês ? Du, de la, de ? Nós temos os artigos definidos e 
os indefinidos e também temos esses aqui... 

Alunos : São as junções, da, do... 

J : Isso, très bien, quais são ? Par exemple, voici un tableau de la cathédrale ... ((lê exemplo do 
livro)) de la, da. Nous avons ici où est la cafétéria du musée ? ((lê exemplo do livro)) Du 

musée, do. Alors, ce sont des articles contractés, d‟accord ? Du, de la, des. Faites attention ici, 

il y a le tableau les articles ((lê informações do livro)) pour identifier l‟article indéfini. Qu‟est-

ce que c‟est ? C‟est un tableau de Picasso, de Picasso. Masculin un, fémini une, masculin et 
féminin des. Pour préciser quelque chose le, la, les sont les articles définis. Et nous avons ici 

les articles contractés. Il y a ici pour donner un complément d‟information de, du, de la, de l‟, 

des. Ici, on a de plus nom propre, alors, de plus un nom propre. Então, no texto tem c‟est Dora 
Mar, une amie de Picasso, Picasso c‟est un nom propre, n‟est-ce pas ? Alors, c‟est de.  

D‟accord ? É a mesma coisa no português um, uma, uns e umas. Quand on parle articles 

contractés on a du, de la, des, dos, das. D‟accord ? Alors, par exemple, ((exemplos do livro)) 
une rue de Paris, Paris c‟est un nom propre, alors de. C‟est une rue de Paris. Alors, les tableaux 

du musée, du musée. Les tableaux du musée, le nom... 

Alunos : De la chanteuse  

J : De la chanteuse. Oui. Nous avons l‟adresse... 
Alunos: de l‟hôtel. 

J: Et l‟autre?  

Alunos: Le nom des étudiants.    
J: Alors, então é, como é que ficariam aqui os exemplos para vocês? ((escreve no quadro as 
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próximas palavras enquanto as lê)) Le livre du musée, un autre, le menu du restaurant. 

Facile ? Oui ou non ?  

Alunos : Oui !  

J : Oui ! De la, par exemple, le livre de la bibliothèque, nous avons le nom de la voisine, 
d‟accord ? ((escreve no quadro)) Le nom de la voisine. D‟accord ? Des. Par exemple, les noms 

des étudiants, la salle des ... la salle des peintres ((escreve no quadro)). Então, du, de la e de são 

artigos contractados... pardon contractés, d‟accord? Alors, il y a ici, dans la page seize, 
l‟exercice deux, « complétez avec du, de la, de l apostrophe, des » ((lê o livro)). Alors on va 

compléter maintenant, d‟accord ? Alors, complétez! (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária J.  

Notamos que tais perguntas (“O que seria isso? Qual a opinião de vocês?) 

feitas em língua portuguesa fazem, logo de início, com que os alunos falem de seus 

conhecimentos em língua portuguesa, como vimos nas respostas “são as junções, da, 

do...”, associando-lhes ao que foi visto em língua francesa. Isso no indica que foi dessa 

maneira que a estagiária J também chegou ao conhecimento dos termos e de seu 

funcionamento, que, como ela mesma fala durante a aula “É a mesma coisa no 

português”. Para explorar e mobilizar o saber a ensinar acerca de como utilizar os 

determinantes “contractés”, a estagiária J lê um quadro com mais exemplos, na página 

16 do livro didático (no canto direito da página; em anexo), que se torna a base de sua 

explicação sobre o objeto de ensino em questão. Percebemos que ela recorre ao livro 

para se orientar quanto à definição sobre os “contractés” (“Il y a ici pour donner un 

complément d‟information... ici on a „de‟ plus nom propre”), ficando limitada ao que 

diz o livro.  

Nessa apresentação também notamos que a estagiária cria exemplos, 

escreve-os no quadro branco e os lê (“Le livre du musée, un autre, le menu du 

restaurant”). O modo como realiza esse percurso nos mostra uma ação contínua, que se 

trata da exemplificação dos termos em estudo, como no trecho “De la, par exemple, le 

livre de la bibliothèque”; aliado a isso a estagiária J solicita uma atividade escrita do 

livro didático, através da qual o funcionamento dos determinantes “contractés” é 

brevemente consolidado, como podemos ver no exemplo “il y a ici, dans la page seize, 

l‟exercice deux, „complétez avec du, de la, de l apostrophe, des‟”. Desta maneira, a 

estagiária compartilha o objeto de ensino, ou seja, evoca o saber para o ensino, por 

meio do eixo leitura e escrita em uma atividade do livro. Também identificamos que, 

nesse fragmento de aula, a estagiária enfatiza quais são e o que são os determinantes 

tratados, para isso ela mobiliza o saber a ensinar, ancorando-se nos conhecimentos 

gramaticais sobre os determinantes “contractés” em sua língua materna. Essa situação é 

condizente com a alternância feita pela estagiária J, tanto da língua portuguesa, quanto 
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da francesa, em toda a sua aula, como podemos flagrar no cenário que constitui a 

fotografia elaborada por nós.  

Tendo em vista o que foi apresentado nos fragmentos selecionados acerca 

da aula da estagiária J, identificamos os saberes mobilizados pela estagiária, durante a 

sua aula, e que, por sua vez, constituem o seu repertório. Como dissemos, este 

repertório está na composição do agir do professor, sendo que, no nosso caso, falamos 

do agir do estagiário de FLE, que se encontra em processo de formação inicial 

professoral. Como se trata desse contexto, compreender esse agir nos possibilita 

reconhecer o repertório do estagiário que nos direciona para a identificação tanto de 

saberes, quanto de recursos (grifo nosso) reais. Diante dessa afirmação, construímos o 

seguinte quadro:  

Quadro 26 - Saberes e recursos mobilizados na aula 1 da estagiária J 

  Aula 1 

Etapa : intervenção acerca do objeto de ensino 

Objeto focalizado : Determinantes definidos e indefinidos 

Saber mobilizado Recursos mobilizados pela estagiária J  

Saber para o ensino Introdução do tema por meio do livro didático 

Saber a ensinar Ensino da pronúncia 

Saber a ensinar Ensino dos gêneros das palavras 

Saber para o ensino Presentificação do eixo leitura 

Objeto focalizado : Determinantes “contractés” 

Saber mobilizado Recursos mobilizados pela estagiária J 

Saber a ensinar Apresentação das regras de gênero e de número das palavras 
que acompanham os determinantes 

Saber para o ensino Presentificação do eixo leitura e escrita 

Saber a ensinar Ensino com base nos conhecimentos da língua portuguesa 

Saber para o ensino Presentificação do eixo leitura e escrita 

Fonte: Elaboração da autora.  

Segundo o quadro, ao ensinar os determinantes (artigos definidos e 

indefinidos e os “contractés”, no caso), a estagiária J mobilizou, na ordem apresentada, 

tanto os saberes a ensinar, quanto os saberes para o ensino. Sabemos que o saber a 

ensinar está relacionado ao objeto de trabalho do estagiário que, no nosso caso, é o FLE 

e o saber para o ensino está relacionado ao modo como se pode compartilhar tal objeto. 

Como já dissemos no referencial, os saberes são de dois tipos, um se relaciona aos 

conceitos do objeto de ensino e o outro se relaciona ao modo de compartilhamento 

desse objeto. Nesse sentido, percebemos que, na sala de aula, a mobilização desses 

saberes pressupõe o entrecruzamento de conhecimentos sobre o FLE, advindos de 

experiências formais (na formação) ou informais (em outros contextos de uso da 
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língua). Isso se reflete quando a estagiária J seleciona recursos para ensinar, que se 

tratam dos meios efetivos criados pelo estagiário apoiados nos saberes.  

A identificação desses recursos e o acesso a eles, através dos saberes 

mobilizados, permitem-nos evidenciar o que, de fato, é feito em sala de aula e como se 

constitui o repertório do estagiário de LE, neste caso, de francês. E, como já dissemos, 

isso nos traz uma visão positiva do agir do estagiário, mesmo que possamos observar 

momentos, nesta análise, em que a estagiária J esteja mais segura com relação aos 

saberes e outros em que não esteja. A segurança é também um fator que se deve levar 

em consideração, principalmente, quando se trata do estagiário e que ele está sendo 

filmado para uma situação de pesquisa. Compreendemos, portanto, que essa via de 

acesso considera o lado pragmático desse agir relativo às capacidades potenciais da 

estagiária (ou do estagiário, de maneira geral), por exemplo, do que ela consegue fazer 

em sala de aula.  

Dessa maneira, o quadro elaborado demonstra que a estagiária J, ao ensinar 

objetos do eixo gramática, mobiliza os dois tipos de saberes, e os concretiza através de 

recursos, isto é: de um lado, o saber para o ensino, quando introduz o tema de aula por 

meio do livro didático; quando presentifica os determinantes definidos e indefinidos e 

os “contractés” por meio do eixo leitura; e, de outro lado, o saber a ensinar, quando 

ensina os determinantes definidos e indefinidos por meio da pronúncia e dos gêneros 

das palavras em francês; quando ensina os determinantes “contractés” brevemente por 

meio de regras do gênero e com base nos conhecimentos da língua portuguesa. Ou seja, 

os recursos, elencados segundo a aula da estagiária J, são tratados por nós como meio 

pelo qual a estagiária (ou o estagiário) desenvolve sua aula. Ao analisarmos o agir do 

estagiário pelo viés de tais recursos, que, efetivamente, demonstram os tipos de saberes 

mobilizados, permite-nos observar os momentos em que conhecimentos referentes, por 

exemplo, à língua alvo são instáveis. Isto é, temos situações em que a estagiária J oscila 

ou não com relação ao que se propõe a fazer.  

Como podemos observar, diante dos saberes mobilizados, constatamos a 

constituição do repertório da estagiária J. Como já o definimos, ele é composto por uma 

mobilização de saberes a ensinar e saberes para o ensino, ou seja, não se compõe de 

quaisquer conhecimentos, mas daqueles diretamente relacionados ao ensino de uma 

língua em estudo e ao modo de compartilhamento dela. Percebemos que este repertório 

do estagiário é constituído em momentos de oscilação entre os saberes; isto é, de 

instantes em que a estagiária J realiza ações estáveis ou não, com relação aos saberes, 



123 
 

principalmente, com aqueles ligados à língua francesa em si como objeto de ensino, ou 

seja, os saberes a ensinar.  

Passamos, então, para a análise da autoconfrontação da estagiária J.   

5.1.2.2 Análise micro: Autoconfrontação da estagiária J  

Nesta parte, referente à análise micro e às fases que a constituem, 

destacamos o texto produzido pela estagiária J, em situação de autoconfrontação, a 

partir da aula de FLE que acabamos de analisar.  

Na sequência, primeiramente, elaboramos a fotografia da autoconfrontação 

1 da estagiária J. Como explicamos, trata-se de uma textualização, elaborada por nós, 

das (interpret)ações que compõem o cenário cronológico de cada encontro que fizemos 

(a pesquisadora e a estagiária) e que são voltadas para os temas evidenciados, a partir de 

cada aula. Ao começar a sessão, a pesquisadora orienta, de maneira geral, como a 

estagiária deve proceder para ver os vídeos das aulas e para comentá-los. Vejamos, 

então, a fotografia que elaboramos:  

Quadro 27 - Fotografia da Autoconfrontação 1 da estagiária J 

A autoconfrontação inicia. A estagiária começa falando de suas características quando está em 

sala de aula e de suas experiências como aluna de FLE. Descreve como faz o planejamento das 
aulas. Aborda suas experiências pessoais com o FLE. Trata da maneira como ela dá aula. Fala 

de como utiliza o livro didático, no caso, o Écho. Começa a falar da aula à qual assiste, 

segundo o que ela gosta de trabalhar em sala e como ela o faz.  Fala da participação dos alunos 
em sua aula. Retoma o comentário sobre o modo como ela ensina e como faz o planejamento. 

Fala de como ensina a pronúncia. Fala do que sempre buscou estudar, do que julga importante, 

como a pronúncia. Conta como aprendeu o francês. Fala que dá prioridade a certos temas em 
sala. Retoma o planejamento das aulas. Fala que gosta de trabalhar com repetição. Fala de 

assuntos gerais, por exemplo, do que não gosta de trabalhar em sala, do que gosta, do tipo de 

perguntas que os alunos fazem, da disposição das salas da instituição onde ela ensina, do nível 

dos alunos em francês. Fala da decisão dos alunos de estudar francês e que cada um tem 
maneiras diferentes de aprender. Fala de sua aflição devido à presença da pesquisadora em sua 

aula. Afirma que acha a revisão de temas importante. Fala das características de seus ex-

professores de francês e retoma a importância de ensinar a pronúncia das palavras. Julga 
necessário que o aluno deve pronunciar bem as palavras em língua estrangeira. Fala que 

trabalha a pronúncia, como também focaliza a leitura através de exercícios em que cada aluno 

lê uma parte deles. Diz que trabalha com leitura para que o aluno perca o medo de participar da 
aula. Fala que trabalha com base naquilo que ela pensa e que focaliza os exemplos. Afirma que 

trabalha de maneira diferente do livro didático. Fala que alguns temas trazidos pelo livro ela só 

vai ensinar no semestre mais avançado. Fim da auto.  

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária J. 

É importante ressaltar que, em determinados momentos, foi necessário que a 

pesquisadora retomasse temas e insistisse neles, considerando a aula em questão, devido 

a certos desvios durante a sessão. Sabemos, como vimos na metodologia de nossa 
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pesquisa, que a autoconfrontação deve ser realizada com base no que o entrevistado 

observa, sem indicações diretas do pesquisador sobre os temas. No entanto, em nossa 

pesquisa, necessitamos indicar, em alguns momentos, sobre o que a estagiária deveria 

tratar, pois, por vezes, ela se desviava do vídeo em análise para tratar de outras ações 

que não estavam sendo observadas. Isso não desqualifica o objetivo da 

autoconfrontação, pelo contrário, permite-nos compreender que, mesmo que ela, a 

estagiária estivesse, pela primeira vez, em uma experiência de auto-observação, a 

situação de autoconfrontação pode trazer questões que lidam com temas não somente da 

sala de aula em si, mas de seu entorno social. Tal constatação ficará mais evidente nos 

fragmentos selecionados para a análise micro.  

O quadro, de maneira geral, mostra-nos a descrição do que a estagiária 

focalizou em suas interpretações sobre a sala de aula, que nos encaminha para a segunda 

fase da análise micro, correspondente à identificação e à etiquetagem dos segmentos 

temáticos relacionados ao agir-referente e produzidos pelo entrevistado, ou seja, pela 

estagiária J. Como dissemos, ela toca em diversos assuntos tais como sua aprendizagem, 

seus ex-professores, seus alunos, sua maneira de planejar e de ensinar um determinado 

objeto, seus conhecimentos sobre o ensino da língua francesa, suas preferências e suas 

angústias. Percebemos uma escala de temas enfatizados pela estagiária que se ancoram 

na sala de aula em que ela atua, mas que não se limitam a esse espaço.  

É nesse momento em que notamos que a observação de si proporciona um 

retorno às experiências da formação professoral. Os temas evocados pela estagiária J, 

então, direcionam-se para dois segmentos mais amplos, que são possíveis no contexto 

da formação inicial de professores de LE, isto é, um da ordem da aprendizagem, em que 

os conteúdos destacados focalizam o papel assumido por “J” como estudante de FLE, e 

outro da ordem do ensino, cujos conteúdos se referem ao papel assumido por “J”, dessa 

vez, como estagiária de FLE. Por exemplo, de um lado, quando a estagiária J trata de 

sua aprendizagem do FLE e de seus ex-professores, ela está evocando aspectos de seu 

papel como estudante de FLE. De outro lado, quando ela tematiza seu modo de planejar 

e de ensinar, seus conhecimentos sobre o ensino da língua francesa, suas preferências e 

angústias ao lecionar, a estagiária J traz à tona seu papel como estagiária de FLE. Esses 

dois níveis de tratamento temático evidenciam o agir-referente ao estágio de FLE, como 

podemos observar no quadro seguinte: 
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Quadro 28 - Segmentos sobre o agir da estagiária J 

Segmentos Papel Social Conteúdos temáticos focalizados 

Ordem da 

aprendizagem 

Estudante  Aprendizagem do FLE; 

 Ex-professores; 

Ordem do ensino Estagiária  Planejamento das aulas; 

 Modo como ensina um dado objeto de ensino de 

FLE; 

 Participação de alunos; 

 Conhecimentos sobre o FLE; 

 Preferências ao ensinar um dado objeto de FLE; 

 Angústias como estagiária. 

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária J.  

 Apoiados neste quadro, constatamos que esses segmentos se tratam do que 

é visado pela estagiária nas suas interpretações acerca da aula 1 e, consequentemente, 

como dissemos, fazem parte do domínio da formação inicial de professores de FLE, 

pois acreditamos que a própria disciplina FLE acarreta esse tipo de tema, o que seria 

diferente no caso do contexto da disciplina FLM (francês língua materna), em que 

outros segmentos seriam tratados. Além disso, esses segmentos são apreensíveis a partir 

da fotografia da autoconfrontação.  

Portanto, o cenário cronológico de (interpret)ações, apreendido pela foto, é 

importante por dois motivos, primeiro porque nos permite ter um registro geral de ações 

evocadas na autoconfrontação e, segundo porque podemos compreender que a ênfase 

dada pela estagiária J aos temas destacados, quando ela interpreta suas ações, 

materializa certos componentes de sua atuação em sala que só são possíveis de 

apreender na autoconfrontação. Por exemplo, quando ela fala que solicita aos alunos a 

leitura de exemplos, notamos que, de fato, durante a aula 1, ela mobiliza, de certa 

maneira, a leitura como meio para poder ensinar um dado objeto, como foi o caso do 

ensino dos determinantes contemplados no eixo gramática. Nesse sentido, tendo em 

vista essa dupla articulação – quando “J” focaliza sua experiência como estudante e 

como estagiária - do conteúdo temático evocado na autoconfrontação, passamos a 

terceira e quarta etapas da análise micro, concebidas, simultaneamente, através da 

apresentação dos fragmentos da autoconfrontação e da identificação das figuras de ação 

(BULEA, 2010, 2014), que sobressaem nas (interpret)ações. Tal análise nos auxilia a 

compreender o agir da estagiária pelo viés da interpretação, que ela mesma tem de suas 

ações, conjugado aos momentos de sala de aula que vimos.    
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A partir do quadro que acabamos de retratar, veremos a efetivação desses 

segmentos na análise de entidades linguísticas que são mobilizadas, no texto produzido 

durante a autoconfrontação, e que nos direcionam para a identificação de figuras de 

ação. Observemos, então, o fragmento A da autoconfrontação, no quadro seguinte: 

Quadro 29 - Fragmento A da Autoconfrontação 1 

Estagiária J : Eu vou ser bem sincera, vou ser bem sincera mesmo, eu não gosto de escrever, 

de ficar apagando, de jogar nada na lousa, eu gosto mais daquele puxar, daquele falar, do 
escutar, mas eu faço porque é necessário. Eles precisam também saber as coisas direitinho, 

né? Você vê que eu já começo logo pelos exemplos, eu não vou dar os artigos, “o que é os 

artigos?”, não, eu vou logo lá, o artigo é isso aqui e acabou. Fale! Eu só quero que você fale. 
Siga essa regra que eu tô falando pra vocês e acabou, pronto! Pra ver, já comecei com o un 

com o une, com o des. E já vou introduzindo os textos, algum trabalho por fora, pra eles 

pegarem mais.  

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária J. 

Neste fragmento, inicialmente, percebemos um segmento de ordem do 

ensino em que o tema focalizado pela estagiária J é sua preferência com relação ao 

modo como ensina o objeto “determinantes definidos e indefinidos”, como podemos 

observar no trecho “eu não gosto de escrever (...) eu gosto mais daquele puxar, daquele 

falar, do escutar” o uso do verbo de preferência “gostar”. Notamos que essa preferência 

tem a ver com a preocupação da estagiária J em explicar o que e como ela faz em sala, 

resgatando o saber para o ensino, ou seja, a maneira como o objeto de ensino é 

compartilhado. Ao mesmo tempo o saber a ensinar aparece em sua fala, quando ela diz 

que “Siga essa regra que eu tô falando pra vocês e acabou”, confirmando a mobilização 

do recurso “ensino através dos gêneros das palavras”, como vimos na análise da aula. 

 Nesse momento, constatamos que ela confirma uma das subetapas de 

desenvolvimento temático da aula, tal como a apresentação do objeto de ensino e de 

exemplos, o que corresponde ao que ela diz em “Você vê que eu já começo logo pelos 

exemplos”. Como podemos observar, a breve contextualização feita pela estagiária J ao 

afirmar que não gosta de escrever e de apagar o quadro caracteriza a figura de ação 

ocorrência. Essa contextualização da prática de ensino do objeto em foco, neste caso 

dos determinantes, marca uma relação com o contexto imediato do actante, 

evidenciando-se o discurso interativo que, neste momento, tem relação direta com os 

parâmetros da situação de autoconfrontação. Nesse sentido, podemos ver que há marcas 

de interatividade que, de certa maneira, inserem a pesquisadora na situação da qual a 

estagiária trata, como “você vê” e “pra ver”, anunciando a passagem de um eixo de 

referência temporal para outro.  
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Além disso, através do “eu” evocado várias vezes pela estagiária J, como 

em “Eu só quero que você fale” e “E já vou introduzindo os textos”, justifica-se a forte 

implicação da estagiária na construção do seu agir e do seu estatuto como ator, que 

prevalece nesse exemplo. Construções como “eu faço” e “vou logo lá” destacam a 

evidência de verbos (fazer e ir) compreendidos sob a forma de presente com valor 

psicológico, indicando a localização de inclusão desses processos na duração do eixo 

local. Notamos o uso de relações predicativas indiretas, através da modalização deôntica 

designada por formas impessoais, como a construção “é necessário” em “eu faço porque 

é necessário”. Este exemplo em que a estagiária afirma que faz uma dada ação porque é 

necessário reforça, novamente, sua preocupação com o saber para o ensino.  

Nesse fragmento inicial, a estagiária J investe a interpretação do seu agir de 

aspectos que revivificam suas ações em sala de aula. Assim, nessa parte da interpretação 

da estagiária J, é possível perceber a mobilização de elementos de contextualização e de 

retomada das atividades vividas que ressaltam traços de duas figuras de ação: a 

ocorrência, como já falamos, mas também a experiência. Logo, as ações tratadas no 

presente tanto contextualizam, quanto categorizam o discurso interativo, que também 

possui o eixo de referência não limitado, como se as ações fossem frequentes, havendo 

uma interação entre as duas figuras citadas. Isso é possível de identificar nos trechos em 

que a estagiária trata de suas ações em sala como se estivessem localizadas em uma 

rotina, como nas construções no presente e no futuro “já começo pelos exemplos”, “eu 

não vou dar os artigos” e “eu vou logo lá, o artigo é isso e acabou”. Nessa reflexão 

ainda encontramos traços de figura de ação interna, pois a estagiária J se reconhece 

como fonte do próprio agir.  

No próximo fragmento, percebemos que a estagiária J trata do agir dos 

alunos, dentre outros elementos, a saber: 

Quadro 30 - Fragmento B da Autoconfrontação 1 

Estagiária: É como você tá vendo, o que significa aquilo, o que significa aquilo... Não! Eu já 

coloco e dou o exemplo, é assim que eu gosto de trabalhar, com os exemplos. Depois eles 

vão descobrindo, em casa mesmo, eles vão estudando, que isso, qual é o significado. Eu 
também gosto muito de trabalhar com repetição, sabe? Eu acho que a repetição é uma arma 

assim que ninguém consegue superar. Se trabalha repetição, o aluno assim, pega. Ele pega de... 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária J.  

Segundo a leitura do excerto, vemos que a estagiária J fala com a 

pesquisadora usando um marcador de interação através de “você” em “é como você tá 

vendo” que nos situa no eixo referente ao da entrevista e, em seguida, já passa para o 

eixo da aula, simulando o que acontece em sala. A ocorrência de discurso direto quando 
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a estagiária se refere ao que dizem os alunos para ela em sala em “o que significa 

aquilo, o que significa aquilo...não!”, também nos remete ao momento da interação de 

aula. A estagiária vai tratar do modo como ela dá aula e repete o fator da preferência em 

se trabalhar de uma dada maneira. Nesse caso, temos segmentos da ordem do ensino, 

mais uma vez, o que ressalta a sua preocupação em reafirmar-se como professora (como 

ela mesma se chama em outros momentos da autoconfrontação), através do que ela faz 

em sala de aula. Neste momento, também evidenciamos a figura de ação interna. 

Quando ela diz “Eu já coloco e dou o exemplo, é assim que eu gosto de trabalhar, com 

os exemplos”, ela confirma a mobilização de uma das subetapas que compõem a figura 

4, ou seja, ela parte de exemplos para desenvolver o objeto de ensino. Ela também fixa 

as ações realizadas em um eixo de referência temporal atual, através de verbos no 

presente “coloco, dou, gosto”, justificando a ação anterior dos alunos de perguntar o 

significado dos termos estudados. Como já vimos, ao tratar do agir dos alunos, a 

estagiária J evidencia uma figura de ação externa. Isso é presente em outros momentos 

de sua fala, como, por exemplo, em “Depois eles vão descobrindo...eles vão estudando”, 

expressando uma ação contínua com relação à aprendizagem de conteúdos da língua 

francesa pelos alunos.  

Neste trecho, também percebemos que a estagiária enfatiza o saber para o 

ensino, retomando um dos modos pelos quais ela ensina que, no caso, trata-se da 

“repetição” de termos em francês. Seu comentário é garantido pela relação predicativa 

indireta “eu gosto de trabalhar” de cunho apreciativo e por relação direta com o verbo 

“achar” que expressa pensamento em “eu acho que...”. Até aqui, salientam-se 

características da figura de ação ocorrência. A partir do que a estagiária J diz, 

compreende-se que uma das condições para que os alunos aprendam é que o professor 

(referenciado de maneira implícita e genérica por ela, isto é, todo professor) exercite a 

repetição em sala, como se vê em “Se trabalha repetição, o aluno, assim, pega”. Apesar 

de não aparecerem advérbios que configurem frequência, o valor de organizadores 

como “depois” demarcam a constância das ações da estagiária J, o que caracteriza outra 

figura de ação, a experiência.  

Como podemos notar, as características discursivas dos textos produzidos 

pela estagiária J não são fixas, demonstrando que a própria interpretação do agir pela 

estagiária J está em constante construção, em desenvolvimento. No próximo fragmento, 

também encontramos elementos dessa maleabilidade, vejamos:  
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Quadro 31 - Fragmento C da Autoconfrontação 1 

Estagiária: Além de trabalhar essa pronúncia, eu peço para cada um ler. Justamente para 

treinar. Porque não adianta só me escutar. A professora tá falando, falando. Mas o aluno, ele 

tem que praticar. Então, às vezes, eles não querem. Então, eu vou pegar um exercício e nesse 
exercício vou fazer com que ele fale. É o que eu tava fazendo com cada um. Cada um vai 

ler uma parte, vai dizer a sua resposta e a gente vai treinar isso. Até o que aprendeu a treinar 

essa pronúncia. 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária J.  

Nesse trecho, podemos perceber que a estagiária traz de segmentos da 

ordem do ensino, ao tratar sobre o modo como ensina e sobre a participação de alunos. 

Ao lidar com esses temas, ela ressalta mais uma vez a importância que ela dá ao saber 

para o ensino através da leitura. Neste comentário ela materializa certos componentes 

de sua atuação em sala que só são possíveis de apreender na autoconfrontação. Por 

exemplo, quando ela fala que solicita aos alunos a leitura de exemplos, notamos que, de 

fato, durante a aula 1, ela mobiliza, de certa maneira, a leitura como recurso para poder 

ensinar um dado objeto, como foi o caso do ensino dos determinantes contemplados no 

eixo gramática. Portanto, a presentificação do eixo leitura evidencia outro eixo, o da 

pronúncia. Embora seja notável a relevância dada ao saber como ensinar a língua 

francesa, a estagiária J também destaca o conhecimento de bem pronunciar os sons 

nesta língua, um saber a ensinar que ela enfatiza em toda a autoconfrontação.  

Tendo em vista o tipo de eixo de referência temporal, podemos ver que há 

elementos que contextualizam o agir com relação ao entorno imediato do actante. Por 

exemplo, quando ela começa a descrever suas ações “eu peço para cada um ler”, “eu 

vou pegar um exercício”, “vou fazer com que ele fale” e “é o que eu tava fazendo”, tais 

construções com verbos no presente (pedir), no pretérito imperfeito (estar, em “tava”, 

forma não padrão de “estava”) no futuro (ir pegar e ir fazer) situam o eixo de referência 

simultaneamente, posteriormente e anteriormente com relação à situação de produção 

da autoconfrontação. Com tais traços de discurso interativo, o actante aparece marcado, 

em sua grande maioria, como “eu”, indicando uma implicação da estagiária J na 

constituição do seu agir, bem como seu estatuto como autor, como já vimos em outro 

fragmento. Esse aspecto também evidencia, como já dissemos, que a estagiária, ao se 

identificar como professora (vejamos o trecho “a professora tá falando, falando”), 

sempre fala de suas ações, como ela mesma reforça, quando diz “eu faço”, “eu peço” e 

“eu tava fazendo”, por exemplo. Isso nos indica que ela se implica na constituição de 

seu agir também por aquilo que ela faz, e não pelo que ela não consegue fazer.  
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Neste caso, também constatamos uma figura de ação interna. A estagiária 

retoma os alunos pelo termo “aluno”, no singular, e pelos dêiticos “ele” e “eles”, para 

justificar como e o que ela faz em sala. Verificamos que suas ações dependem das ações 

dos alunos, quando ela diz que “o aluno, ele tem que praticar”, identificando, mais uma 

vez, uma figura de ação externa. O organizador lógico-argumentativo “então” aparece 

com mais frequência nesse fragmento designando tanto a ação da própria estagiária, 

quanto a dos alunos, como podemos ver em “então, eu vou pegar um exercício” e 

“então, às vezes, eles não querem”, respectivamente. Mesmo que tenhamos mais 

elementos linguístico-discursivos que compõem a figura de ação ocorrência, ainda 

nesta última construção, percebemos um sutil surgimento da figura de ação experiência 

em “às vezes”, que nos traz a noção de que os alunos não querem praticar a pronúncia, 

em certos momentos de aula. Acerca das relações predicativas indiretas, segundo a 

figura de ação ocorrência, temos ocorrências de modalizações pragmáticas em “eu vou 

pegar”, “eu vou fazer”, “cada um vai dizer” e “a gente vai treinar”.  

Considerando o que foi apresentado, elaboramos um quadro para termos 

uma síntese dos elementos mobilizados pela estagiária J, na autoconfrontação. 

Notemos: 

Quadro 32 - Síntese das figuras de ação da estagiária J 

Fragmento  Figura de 

ação 

mobilizada 

Entidades linguístico-discursivas Ação 

interna e/ou 

externa 

A Ocorrência “você vê”; “pra ver”; “eu só quero que você 

fale”; “E já vou introduzindo os textos”; “eu 

faço”; “vou logo lá”; “é necessário”;  

Interna 

Experiência  “já começo pelos exemplos”; “eu não vou dar 

os artigos”; “eu vou logo lá, o artigo é isso e 

acabou”; 

B Ocorrência “é como você tá vendo”; “o que significa 

aquilo!”; “coloco”; “dou”; “gosto”; “eu gosto 

de trabalhar”; “eu acho que”; 

Interna/ 

Externa 

Experiência “depois”; 

C Ocorrência “eu peço pra cada um ler”; “eu vou pegar um 
exercício”; “vou fazer com que ele fale”; “é o 

que eu tava fazendo”; “eles não querem”; “o 

aluno”; “eu faço”; “eu vou fazer”; “cada um 

vai dizer”; “a gente vai treinar”; “então”; 

Interna/ 
Externa 

Experiência “às vezes”. 

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária J. 

Como podemos ver, na interpretação que a estagiária J faz do seu agir, ela 

evoca elementos que configuram, de maneira mais frequente, a figura de ação 
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ocorrência. No entanto, isso não impede de identificarmos a mobilização de outras 

entidades linguístico-discursivas que possam expressar outra figura, como a 

experiência, bem como as figuras de ação interna e externa. Neste caso, podemos falar 

que acontece uma variação na mobilização das figuras de ação que pode se configurar 

como uma compreensão múltipla que tem a estagiária J de seu agir. Entendemos que 

essa variação também tem a ver com a própria maneira que tem a estagiária J de 

construir seu agir em sala de aula, segundo uma lógica aditiva de conteúdos, como 

podemos ver no quadro 15, correspondente aos temas específicos de aulas, em que a 

estagiária seleciona uma grande quantidade de objetos de ensino (por volta de nove 

tipos de temas) para a aula 1.  

É possível compreender que as (interpret)ações da estagiária J são um misto 

entre a explicação do que ela faz e a necessidade que ela tem de afirmar-se como 

professora de FLE, quando fala do que ela cumpre em sala. Ao mesmo tempo, 

percebemos que não é a quantidade de temas ou de atividades que fará a diferença na 

aula da estagiária J, mas o que ela sabe sobre o objeto de ensino. Percebemos que o 

saber a ensinar está em jogo, todavia o que sabemos sobre ele é algo geral. Por 

exemplo, a estagiária diz, no fragmento A da autoconfrontação, que solicita aos alunos, 

em aula, que falem usando os “determinantes definidos e indefinidos”; esse comentário 

nos mostra uma reflexão genérica do objeto de ensino, evidenciando que a estagiária J 

deve se apropriar das definições que traz o livro didático, mas não só, ela deve 

contextualizá-las. Ao fazer isso, ela mobilizaria os alunos através da leitura, como ela já 

o faz, mas também da compreensão de situações e de sua reelaboração. Em outro 

exemplo, também de autoconfrontação, o fragmento C, vimos que a estagiária J enfatiza 

o ensino do eixo pronúncia, o que nos remete à oscilação do saber a ensinar, quando ao 

ensinar os determinantes definidos e indefinidos através da pronúncia, ela se fixou 

apenas nesse aspecto, e usou “une voyage” ao invés de “un voyage”. 

Logo, julgamos positivo o objetivo da estagiária J que é selecionar objetos 

de ensino e mobilizar os alunos em sala. Isso é notável nos seus comentários e na 

fotografia que elaboramos da autoconfrontação, pois ela retoma, quase que 

constantemente, o que ensina e como ensina. Embora haja essa mobilização, para que os 

alunos participem da aula, é necessária uma inter-relação dos exercícios e dos objetos de 

ensino. Percebemos, ainda, que seus comentários sobre a aula estão pautados em um 

uso linguageiro deôntico, além de descrever as ações de forma que elas sejam situadas 
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em um eixo ao mesmo tempo limitado e rotineiro. Isto é, constatamos que a estagiária J 

concebe seu agir de três maneiras, a saber: 1. como uma efetivação de objetos de ensino 

(ela sempre contextualiza o que faz em sala, como e com o quê), 2. que é subsidiada por 

normas e regras (por exemplo, ela é guiada pelo livro didático) e 3. habitual (como ela 

mesma falou, ela “sempre” faz de uma determinada maneira), o que implica em uma 

tentativa, dela mesma, de organizar e estabilizar os conflitos, que ela tem, ocasionados 

pela falta de certos conhecimentos gramaticais do francês, relacionados ao saber a 

ensinar. Como exemplo, no fragmento A da autoconfrontação 1, a estagiária J, ao 

comentar o trecho sobre o determinante definido e indefinido, ela retoma a situação da 

aula para dizer que o artigo “é isso aqui e acabou”, o que, para nós, confirma, 

novamente, a oscilação do saber a ensinar a língua.  

Após a análise empreendida, apresentamos as análises da aula e da 

autoconfrontação da estagiária G. 

5.1.2.3 Análise macro: Aula da Estagiária G  

Nesta parte, detemo-nos na análise da aula da estagiária G, cuja formação se 

deu, na época da geração de dados, na Instituição 2. A aula tem a duração de 1h20 

minutos e os seguintes temas: vocabulário usado no contexto televisivo e em programas 

de rádio, proposições relativas
72

 e leitura, contemplando os temas anteriores. Como 

veremos, para selecioná-los, dentre os diversos objetos de ensino em francês, e ensiná-

los, a estagiária G tem como base o livro didático Écho A2. No que diz respeito à 

segunda fase da análise macro, elaboramos a descrição do ambiente físico da sala, onde 

a aula aconteceu. Observemos:  

Quadro 33 - Descrição do contexto físico 

Período da aula: tarde. Sala de aula pequena do bloco do núcleo de línguas. Quinze cadeiras, 

em círculo, para os alunos. Uma mesa para a estagiária com uma cadeira a poucos 
centímetros a frente de um quadro branco, que mede cerca de 1 metro de altura por 2 metros 

de largura. Alguns livros e materiais didáticos em cima da mesa, pinceis para escrever no 

quadro e apagador. Sala pouco iluminada, climatizada e em reforma. 1 estagiária,  7 alunos e 

1 pesquisadora. 

Fonte: Aula 1 da estagiária G.   

                                                             
72 O objeto de ensino chamado “as proposições relativas” (em francês, “les propositions relatives”) foi 

apresentado pela estagiária G, conforme traz o livro didático Écho A2, pág. 36 (em anexo). Em nossas 

análises, por nos orientarmos pela gramática de Chartrand et al (1999), como já citamos, também usamos 

o termo “as subordinadas relativas” (em francês, “les subordonnées relatives”).  
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A partir desse quadro, percebemos que a quantidade de alunos é menor, se 

comparada ao grupo de alunos da aula da estagiária J. Observamos, durante a aula, que 

essa redução proporcionou que cada aluno falasse mais e resolvesse possíveis dúvidas, e 

assim, praticasse mais o francês em sala. Após termos uma noção do espaço físico da 

sala de aula, trazemos a fotografia da aula 1 da estagiária G que nos oferece uma visão 

do cenário cronológico das ações voltadas para o(s) objeto(s) de ensino desta aula. 

Observemos o seguinte quadro:  

Quadro 34 - Fotografia da aula 1 da estagiária G 

A estagiária organiza alguns materiais na mesa e pergunta, em língua francesa, se os alunos 
estão bem. Pergunta o que foi visto na última aula e os alunos respondem que foi a leitura de 

uma lição do livro didático. Ela retoma o conteúdo visto, comentando junto com os alunos. Ela 

indica páginas do livro didático que devem ser estudadas. Ela faz perguntas a cada um dos 
alunos sobre o conteúdo do livro. Pede a dois dos alunos que leiam o vocabulário da página 

indicada. A estagiária pergunta se os alunos conhecem as palavras lidas e as explica. Solicita 

um exercício e cada um dos alunos fala as respostas. Ela introduz e explica um tema novo a 
partir do livro. Ela lê, junto com os alunos, os exemplos do livro e os explica. Ela escreve no 

quadro branco os termos do tema e os explica com os mesmos exemplos do livro. Ela pede aos 

alunos para que leiam a explicação do livro. Elabora perguntas com outros exemplos e os 

escreve no quadro. Ela explica as diferenças dos termos estudados, falando em português e em 
francês. Pede o exercício do livro e termina a leitura dos exemplos. Ela explica novas 

construções e tira dúvidas dos alunos. Retoma o pedido do exercício. A estagiária encerra a 

aula.  

Fonte: Aula 1 da estagiária G.   

Neste momento, observamos as ações realizadas pela estagiária G que 

sistematizam sua aula de FLE. Ao descrevermos as suas ações gerais, tomamos 

conhecimento da maneira como ela organiza sua aula e transpõe saberes acerca do 

objeto de ensino em foco. Esse agir é orientado por ações cronológicas, (primeiramente, 

organiza os materiais na mesa, depois pergunta se os alunos estão bem e se se lembram 

do que foi visto na última aula, etc.) que vão desde a saudação, passando pela 

abordagem de um dado objeto, até o encerramento da aula. Essas ações são 

concretizadas pelas verbalizações da própria estagiária G, como podemos ver no quadro 

a seguir:  

Quadro 35 - Ações e verbalizações da aula 1 da estagiária G 

Etapas da 

aula 

Ação Verbalizações  

  

Início  

Saúda os alunos “Vous êtes bien?”; “Comme ci comme ça” ;  

Pergunta sobre a aula 

anterior 

“Qu‟est-ce que nous avons vu à la classe 

passée ?”; 

 

 
 

Comenta o tema da 

última aula 

“J‟ai passé un travail pour recevoir”; “Qu‟est-ce 

que nous avons étudié ? Des textes, n‟est-ce 
pas ?”; “Nous avons écouté le dialogue”;  
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Intervenções 

acerca do 
objeto de 

ensino 

Indica as páginas do livro “Alors, s‟il vous plaît, mettez à la page 34”; 

Pergunta sobre o 

conteúdo do livro 

“Quelles sont les émissions que nous avons là 

pour la matinée ?”; 

Lê o livro “Une émission pour parler du sport?”; “une 

émission pour parler de musique et de 
chansons?”; 

Pergunta se conhecem o 

vocabulário do tema 

“Vous savez qu‟est-ce que c‟est une chaîne?”; 

“Une télécommande? Vous savez qu‟est-ce que 

c‟est?”; 

Explica o vocabulário “Vous avez la télécommande pour 

télécommander la télé, changer des chaînes... 

pour zapper... c‟est la même chose”; 

Solicita exercício “Vous avez déjà les mots, alors, qu‟est-ce que 
vous allez faire avec les mots? S‟il vous plaît, 

lisez là. Créez là votre programme télé!”; 

Apresenta o novo tema “Passez la page!”; “Qu‟est-ce que nous avons 
là... à la page 36?”; “Caractérisez, précisez avec 

une proposition relative”; 

Pergunta como os alunos 

utilizam o objeto em foco 

“Comment tu vas dire?”; “Mais tu peux dire 

comment aussi?”; 

Lê exemplos  “Voici la maison où noud tournons „Les parfums 

de Laura‟, un téléfilm qu‟on programmera (...)”; 

Explica o tema “Où remplace le mot la maison, mais on dit que 

c‟est quoi? Un complément?”; “Nous avons un 
sujet ou nous avons un objet?”; 

Escreve no quadro 

branco 

“Les propositions relatives”; “Où, qui, que”; 

“Lieu, sujet, objet”; 

Pede para que os alunos 
leiam o livro 

“S‟il vous plaît, André, lisez là qui!”; “Carlos, 
que!”; 

Elabora exemplos “Si vais dire, par exemple, le garçon...est très 

poli et le garçon...j‟aime beaucoup”; 

Explica novos termos “Je dis par exemple c‟est un medécin, il est 
sympathique. Vous vous rappelez?”; “Voici”; 

Resolve dúvidas  “Pro c‟est, c‟est pour loin, pour proche, pas de 

différence”; 

Solicita exercício “Bon, on va pratiquer!”; “S‟il vous plaît, les 
questions deux, trois et aussi la question quatre”; 

Encerramento  Encerra a aula “Terminez à la maison et on va corriger”; 

Fonte: Aula 1 da estagiária G.  

Este quadro nos permite visualizar as etapas da aula (início, intervenções e 

encerramento) e, ao mesmo tempo, as ações e os respectivos exemplos de verbalizações 

produzidas pela estagiária G. O início da aula traz ações realizadas por ela, como 

cumprimentar os alunos e perguntar sobre a última aula. O que nos interessa, 

pontualmente, é a etapa de “intervenções acerca do objeto de ensino” que é composta 

pela transposição didática, propriamente dita, e por subetapas (cf. figura 4) de 

desenvolvimento do tema de aula. Nesta etapa, notamos um detalhe referente à aula da 

estagiária G: as ações se dividem em dois momentos, um sobre o tema da aula anterior e 

o outro sobre o(s) tema(s) da aula atual. No primeiro momento encontramos ações como 
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comentar sobre a aula passada e, no segundo momento, as ações são, por exemplo, 

indicar páginas, ler o livro, explicar o vocabulário e solicitar exercícios. Neste espaço, 

podemos contemplar as ações presentes nas subetapas de desenvolvimento do objeto de 

ensino (cf. figura 4), a saber: apresentar o tema, com base na escolha do eixo gramática, 

ler exemplos, explicar e solicitar exercícios.  

Antes de apresentarmos os fragmentos de aulas, é importante retomar 

algumas informações sobre as aulas de G e de J, para que possamos observar 

características essenciais, bem como possíveis diferenças entre elas. Assim, tendo em 

vista o levantamento geral dos temas feito na primeira fase da análise macro, a 

estagiária G destinou mais tempo a objetos de ensino do eixo gramática, do que a 

estagiária J. Por exemplo, ao observarmos a tabela 2, citada anteriormente, notamos que 

a estagiária G dedica mais tempo (03:25:00), considerando todas as suas aulas, ao 

ensino da gramática da língua francesa.  

No entanto, diferentemente da estagiária J que focaliza, segundo o total de 

todas as horas/aula observadas, mais objetos de ensino em menos tempo (01:45:00), a 

estagiária G apresenta menos objetos em maior tempo. Ou seja, em um dia de aula, esta 

se detém mais em um dado objeto de ensino gramatical (por exemplo, na aula 1, a 

estagiária G ensinou, dentro do eixo gramática, apenas “Les propositions relatives”), do 

que a estagiária J, que se direciona à apresentação de diversos objetos desse eixo em 

uma aula (por exemplo, na aula 1, a estagiária J ensinou, em média, cinco objetos de 

ensino do eixo gramática). Isso pode ser acessado nos quadros 15 e 16, que trazem os 

temas específicos de aulas das estagiárias J e G, respectivamente. Como já dissemos, o 

recorte, que fizemos acerca do ensino do eixo gramática, considera que todas as 

estagiárias deram maior destaque a ele, perfazendo um total de 11:50:00 horas/aula de 

ensino gramatical com relação à soma dos outros eixos trabalhados.  

Tais detalhes são oportunos, para que vejamos o que acontece nas aulas das 

estagiárias e como estas priorizam determinados elementos no ensino de FLE, o que nos 

possibilita compreender o agir das estagiárias em formação. Para isso, observamos a 

constituição desse agir a partir dos fragmentos de aulas. No caso da estagiária G, os 

trechos de aulas foram selecionados em torno do minuto 20, quando ela deu início à 

apresentação do objeto de ensino “Les propositions relatives” (As proposições 

relativas). Nos minutos anteriores, a estagiária G, retomou, como foi descrito na 
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fotografia e no quadro de ações e verbalizações (cf. quadros 34 e 35, respectivamente), 

o tema da última aula. Ela apresentou o eixo vocabulário através dos eixos leitura e 

produção escrita e compreensão e produção oral, focalizando mais na produção oral, 

ao solicitar uma atividade do livro didático aos alunos, como podemos ver no fragmento 

A, a seguir: 

Quadro 36 - Fragmento A da aula 1 da estagiária G 

G : (...) Oui, très bien. Merci ! Bon, vous avez déjà les mots, alors, qu‟est-ce que vous allez 

faire avec les mots ? S‟il vous plaît, lisez là. Créez là votre programme télé ! Lisez !  
Aluno: Imaginez ?   

G : Oui, imaginez... 

Aluno: Parler maintenant ?  

G : Oui, c‟est pour lire. 

Fonte: Aula 01 da estagiária G.  

No trecho apresentado, a estagiária pede que os alunos elaborem e 

apresentem oralmente uma programação televisiva. Este exercício corresponde à 

questão 1 da página 35 (no anexo G) do livro didático Écho A2. Trazemos esse primeiro 

momento da aula da estagiária G, pois é através dele que a aula anterior (que não faz 

parte dos nossos dados) termina, dando início, de fato, à aula atual. A estagiária segue, 

então, para outra página e focaliza outro eixo, o referente à gramática. Percebemos que, 

nessa transição, a estagiária G não relaciona o conteúdo anterior com o posterior. É o 

que podemos ler no fragmento B, quando a estagiária G dá início ao ensino das 

“proposições relativas”, pertencente ao eixo gramática. Vejamos: 

Quadro 37 - Fragmento B da aula 1 da estagiária G 

G : (...) Bon, s‟il vous plaît, passez la page ! Qu‟est-ce que nous avons là... à la page 36 ? 
« Caractérisez, précisez avec une proposition relative ». Avant de regarder les dessins, Carlos, 

par exemple, si tu vas caractériser une personne, par exemple, André, comment tu vas le 

caractériser ? 

Aluno Carlos : Très sympatique 
G : Comment tu vas dire ? Alors, tu vas dire... c‟est André, André, il est très sympatique. Oui ? 

Mais tu peux dire comment aussi ? Ah.. c‟est André. André c‟est un garçon qui est très 

sympatique. N‟est-ce pas ? Carlos, si tu vas caractériser Iêda? 
Aluno Carlos: Iêda? Iêda est une femme très educada ? 

G : très... disons... Élevée... quando a gente fala que ela teve uma boa educação no colégio, 

nesse caso você fala que ela é polie. Alors, tu vas dire qu‟elle est polie.  
Aluno Carlos : Elle parle beaucoup qui aide les gens, les amis 

G : Ah... c‟est une femme qui est polie, qui parle beaucoup, qui aide les gens, les amis... ok ! 

Quand vous entendez là, est-ce que vous avez regardé qu‟est-ce qu‟on utilise pour 

caractériser ? Ah... c‟est une belle femme qui parle beaucoup, qui aide les gens, qui... qui... On 
utilise quoi ? On utilise une proposition pour faire les enchaînements, les liaisons... n‟est-ce 

pas ? En portugais c‟est comme ça, oração coordenada....  

Aluno Carlos : aditiva....  

Fonte: Aula 01 da estagiária G.  
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Como podemos ver a ausência de conexão entre os temas das aulas fica 

evidente, quando a estagiária G pede aos alunos que mudem a página do livro didático, 

para conhecerem o novo tema da aula, conforme o trecho “Bon, s‟il vous plaît, passez la 

page ! Qu‟est-ce que nous avons là... à la page 36 ?”(Bom, por favor, mudem a página! 

O que temos aqui... na página 36?). Não há, portanto, nenhuma menção ao tema da aula 

anterior, e nem se há algum tipo de relação e, se tivesse, qual seria essa relação entre os 

dois temas, o que pode nos demonstrar uma oscilação do saber a ensinar, pois 

compreendemos que não fazer ligações ou conexões entre os objetos de ensino, como o 

vocabulário sobre televisão e as subordinadas relativas - que são os objetos desta aula – 

caracteriza a ausência de saberes sobre certos objetos da língua, em estudo. Tais ações 

nos fazem perceber que a estagiária G é orientada pelo livro, que, por sua vez, é 

elaborado e organizado pelos autores.  

Assim, a organização da aula segue, de maneira geral, a sistematização do 

livro, por exemplo, a entrada no objeto de ensino “les propositions relatives” se dá pelo 

título da seção anunciado pela estagiária em sala: “Caractérisez, précisez avec une 

proposition relative” (caracterize, precise uma proposição relativa). Depois de situar os 

alunos com relação ao objeto de ensino, conforme a página (cf. pág. 36, em anexo) do 

livro, a estagiária G faz a seguinte pergunta: “si tu vas caractériser une personne, 

comment tu vas le caractériser?” (se você vai caracterizar uma pessoa, como você o 

faz?). Através dessa pergunta, a estagiária tenta acessar algum conhecimento prévio que 

os alunos têm sobre a utilização do objeto em estudo, antes de ler os diálogos da seção 

em estudo. De certa maneira, a estagiária tenta estabelecer um diálogo entre ela, os 

alunos e o objeto de ensino através dessa ação; além disso, oferece exemplos para 

construir o objeto junto com os alunos (“Alors, tu vas dire.... c‟est André, il est très 

sympathique”/ Então, você vai dizer, é André ele é muito simpático; “Mais tu peux dire 

comment aussi?” / Mas você pode dizer como também?). As ações elencadas, escolha e 

apresentação do tema, antecipação da leitura de exemplos e construção do objeto de 

ensino, evocam, quanto à mobilização de saberes, o saber para o ensino, pois a 

estagiária G recorre ao livro didático, ao conhecimento prévio dos alunos e a exemplos, 

respectivamente, para compartilhar o objeto de ensino em foco.  

Ainda nesse bloco, a estagiária G explica a utilização de uma proposição 

relativa em francês (“pour faire les enchaînements, les liaisons”/para fazer os 

encadeamentos, as ligações) e faz relações com a língua portuguesa (“En portugais c‟est 
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comme ça, oração coordenada”/Em português é assim...), para que os alunos 

compreendam como “usar” o objeto de ensino. Ela mobiliza, assim, o saber a ensinar 

sobre a língua francesa, recorrendo à finalidade da proposição e aos conhecimentos em 

português. Notamos que o foco dado pela estagiária G persiste mais na maneira como 

ela compartilha o objeto de ensino e isso continua ao longo de sua aula, como podemos 

ver no fragmento B, a seguir:  

Quadro 38 - Fragmento C da aula 1 da estagiária G 

G : (...) Ok ! « Voici la maison... » ((continua lendo o livro)). Quand vous regardez là... la 

partie qui est en gras, voici la maison où nous tournons „Les parfums de Laura‟, un téléfilm 

qu‟on programmera l‟été prochain, les parfums de Laura... le mot qui est en gras c‟est quoi ? 
C‟est... c‟est quoi ? Où nous tournons les parfums de Laura, ça on dit que c‟est un complément.  

Aluno Carlos : La maison. 

G : Pardon ? 
Aluno Carlos : Vai substituir ?  

G : Remplacer ?  

Aluno Carlos : Remplacer la maison. 

G : Où remplace le mot la maison, mais on dit que c‟est quoi ? Un complément, n‟est-ce pas ? 
Humm... Un téléfilm qu‟on programmera l‟été prochain. 

Aluno Carlos : Qui ?  

G : Que ! 
Aluno Carlos : Que. 

G : Oui ! Qu‟on programmera l‟été prochain c‟est aussi complément... oui ? Parce que si vous 

dites là un téléfilm, vous avez besoin d‟un complément, un téléfilm, quel téléfilm ? N‟est-ce 
pas ? Vous avez besoin de savoir plus. Alors, vous avez besoin d‟un complément, ok ? C‟est 

qui...c‟est, tu peux lire André ? Je connais... (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária G.  

Neste fragmento, percebemos que a estagiária G recorre ao eixo leitura para 

apresentar os exemplos (os textos dos balões) que o livro didático traz, mobilizando o 

saber para o ensino. No início do trecho, ela quem faz a leitura e, no final, ela solicita 

que um dos alunos o faça. O tratamento que a estagiária G dá ao objeto de ensino 

acontece da seguinte forma: ela exemplifica as proposições relativas, ressaltando a 

necessidade de se ter um complemento em uma oração. Um dos alunos pergunta se o 

exemplo dado se trata de uma “substituição” (por exemplo, “voici la maison, où nous 

tournons „les parfums de Laura‟”, a oração em destaque traz o relativo “où” que 

substitui o termo “la maison”), a estagiária afirma que sim e insiste no termo 

“complemento” para os relativos “où, qui e que” do francês. Por exemplo, ao observar 

“un téléfilm”, a estagiária diz que é necessário um complemento para compreendermos 

do que se trata, neste caso, entra a utilização do “que”, complementando a oração: “un 

téléfilm qu‟on programmera l‟été prochain”. A estagiária G mobiliza, portanto, o saber 

a ensinar sobre a gramática da língua francesa. O fragmento C continua nessa 
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perspectiva, pois a estagiária G permanece mobilizando o saber para o ensino, ao 

continuar a leitura dos exemplos dos balões da página 36 do livro didático (no anexo 

H). Acompanhemos: 

Quadro 39 - Fragmento D da aula 1 da estagiária G 

Aluno André: (...) Je connais un comédien qui voudrait jouer dans ton film.  
G : Je connais un comédien qui voudrait jouer dans ton film. Ça, nous avons un sujet ou nous 

avons un objet ? Je connais... 

Aluno André : Un sujet. 
G : Oui ! Un sujet ! Très bien ! Je connais un comédien... qui voudrait jouer dans ton film 

((apontando para esta oração)) c‟est le complément, ok ? Très bien ! Carlos, tu connais... 

Aluno Carlos : Tu connais l‟actrice qui joue le rôle de Laura ?  

G : Oui ! Tu connais l‟actrice qui joue le rôle de Laura ? Quand je dis tu connais l‟actrice, dans 
cette partie là nous avons un sujet ou un objet ?  

Alunos : Un sujet. 

G : Un sujet aussi. Tu connais l‟actrice... qui joue le rôle de Laura, ça sera quoi ? Le 
complément, n‟est-ce pas ? C‟est pas quelque

73
 actrice ? C‟est l‟actrice qui joue le rôle de 

Laura, oui ? Humm ... C‟est qui, c‟est Anne, lisez c‟est... 

Aluno André : C‟est Anne Rivière, une actrice que j‟aime beaucoup.  
G : Ok ! Quand je dis c‟est ... une actrice que j‟aime beaucoup, dans ce cas là, c‟est un objet ou 

le sujet ?  

Aluno Carlos : C‟est l‟objet. 

G : C‟est l‟objet, ok ! Très bien ! Nous avons l‟objet et puis l‟objet nous avons le complément 
que j‟aime beaucoup, ok ? Puis nous avons, Carlos, on a trouvé... 

Aluno Carlos : On a trouvé un endroit où on peut tourner les scènes de Madagascar ? 

G : Ok, on a trouvé un endroit ça c‟est quoi ? C‟est une personne ?(...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária G.  

Podemos perceber que a estagiária G parte do eixo leitura ao solicitar a cada 

um dos alunos que leia os exemplos do livro. À medida que cada um vai fazendo a 

leitura desses exemplos (“Je connais un comédien qui voudrait jouer dans ton 

film”/Conheço um comediante que gostaria de atuar no teu filme), a estagiária G 

também os lê e identifica os complementos, como o “sujeito” e o “objeto”,  nas orações 

relativas estudadas (“Ça, nous avons un sujet ou nous avons un objet ? Je connais...”/ 

Isso, nós temos um sujeito ou nós temos um objeto? Conheço...). A estagiária G 

organiza a aula, nesse trecho, de maneira que podemos localizar em seu agir, 

claramente, uma regularidade, semelhante às subetapas de desenvolvimento do tema de 

ensino (cf. figura 4), cuja evidência se dá na presentificação do eixo leitura, ao 

mobilizar o saber para o ensino, e na identificação de características sintáticas das 

relativas em francês, ao se servir do saber a ensinar.  

Notamos que o eixo leitura é presente em grande parte da aula, subsidiando 

o ensino do objeto em foco, identificado como “proposições relativas”, que faz parte do 

                                                             
73 N‟importe quelle actrice, ou seja, qualquer atriz. 
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eixo gramática. O outro componente do eixo leitura, a escrita, vai aparecer, também, 

quando a estagiária G destaca, escrevendo no quadro branco, as informações do livro 

didático lidas em sala. Podemos ver esse fato na transcrição, a seguir, quando a 

estagiária G começa a escrever certos dados, como o nome do objeto de ensino em 

francês “les propositions relatives”: 

Quadro 40 - Fragmento E da aula 1 da estagiária G 

G : (...) Oui, ça fait partie du complément, ok ? Ça va ? et nous avons (lê o livro) les vêtements 

que tu as dessinés sont très bien. Les vêtements ? 
Aluno Carlos : Sujet. 

G : C‟est le sujet ? Qui a dessiné le vêtement ?  

Alunos : Tu  

G : Tu. Tu c‟est le sujet. Alors, les vêtements c‟est l‟objet de la phrase. Nous avons le 
complément que tu as dessinés. Est-ce que vous avez regardé... ? (nesse momento, vai ao 

quadro e escreve « les propositions relatives ») Qu‟est-ce que vous avez regardé ? Qui on a 

utilisé dans le complément ? Si je parle, par exemple, d‟un lieu, voici la maison où on peut 
tourner les scènes de Madagascar. Voici la maison, la maison c‟est un lieu, un endroit. Donc, 

quelle est la proposition relative qu‟on va utiliser ?  

Alunos : Où 

G : Où (escreve no quadro a palavra) 
Aluno Paulo : L‟idée de localisation (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária G. 

Como dissemos, neste fragmento, a estagiária G se apoia no eixo leitura e 

escrita para apresentar o objeto de ensino, destacando a escrita dos recursos linguísticos 

que o compõem. É, então, nesse momento da aula, que temos o saber para o ensino 

presente no compartilhamento do objeto e, ao mesmo tempo, o saber a ensinar para 

identificar as relativas. Todavia, neste caso, percebemos uma oscilação do saber a 

ensinar concernente às proposições relativas, pois a estagiária G confunde a 

subordinada relativa com os pronomes relativos em língua francesa, como podemos 

observar no trecho “Voici la maison, la maison c‟est un lieu, un endroit. Donc, quelle 

est la proposition relative qu‟on va utiliser ?” (Aqui está a casa, a casa é um lugar, um 

local. Então, qual é a proposição relativa que vamos utilizar?). O que é confirmado na 

resposta dos alunos “où” (onde) e na escrita dessa palavra, no quadro, pela estagiária.  

Essa oscilação é recorrente desse momento em diante na aula. Constatamos 

que, durante a transposição, a informação dada pela estagiária G não se constitui como 

esclarecedora, para que os alunos tomem consciência do objeto de ensino. Há, portanto, 

uma oscilação do que é uma proposição relativa para a estagiária G, bem como dos 

próprios pronomes relativos e de suas funções, estas, frequentemente, sublinhadas pela 

estagiária, como vimos em trechos de aula, que tratam da identificação do “sujeito” e do 



141 
 

“complemento” nas orações. No próximo fragmento, notamos essa instabilidade, no 

momento em que a estagiária G lê, no livro didático, os pronomes relativos, mas não os 

define ou os localiza, enquanto tais, nos exemplos em que há a construção relativa. 

Vejamos: 

Quadro 41 - Fragmento F da aula 1 da estagiária G 

G : (...) Objet ! ((escreve no quadro « objet »)). Vous avez compris ? Oui ? Bon, pour mieux 

compris
74

 on va regarder le tableau ((pega o livro)). Hummm.... les propositions relatives. 
Qu‟est-ce que c‟est les propositions relatives ? Une proposition relative caractérise un mot ((lê 

o livro)) « personne, chose ou idée ». Cette proposition peut être introduite par qui, que et où. 

Ça va ? S‟il vous plaît, André, lisez là qui ! 
Aluno André : « Le mot caractérisé est sujet du verbe de la proposition relative. J‟ai vu un film. 

Il a été tourné en Provence. J‟ai vu un film qui a été tourné en Provence ».  

G : aham... ok, très bien ! Carlos, que ! (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária G. 

Este fragmento nos mostra que a estagiária G lê, continuamente, as 

informações do livro para ensinar as proposições relativas. O que nos confirma, mais 

uma vez, que o eixo leitura é usado no ensino do eixo gramática, como apontamos na 

seção 5.1.1 desta pesquisa. O trecho “Cette proposition peut être introduite par qui, que 

et où. Ça va ? S‟il vous plaît, André, lisez là qui !” (Essa proposição pode ser 

introduzida por que, que  e onde. Tudo bem? Por favor, André, leia, aí, que!) evidencia 

o momento em que a estagiária G mobiliza os alunos para ler no livro as regras sobre as 

relativas. E como já tínhamos assinalado, temos a ocorrência do saber para o ensino 

nesse compartilhamento. Consideramos que essa ação é positiva, pois a estagiária G 

tenta criar uma forma de instituir o saber sobre o objeto, a partir da mobilização dos 

alunos para interagir e para ler o livro didático. Apesar disso, sabemos que a estagiária 

G trata a leitura de maneira mecânica
75

, focalizando a repetição de informações. Nesse 

sentido, a mobilização dos alunos não se faz somente pela construção de um raciocínio, 

mas também pela leitura mecanicista do livro didático. Além disso, a estagiária G, após 

várias leituras dos exemplos propostos pelo livro, parece compreender, de maneira mais 

efetiva, o que ela está ensinando em francês. Constatamos, então, outra oscilação, neste 

caso, do saber para o ensino, que ressalta a instabilidade do saber a ensinar sobre as 

proposições relativas em língua francesa, bem como o seu reconhecimento e o uso 

adequado, conforme as funções que exercem em um dado texto, o que é pertinente para 

                                                             
74 Comprendre.  
75 Nossa pesquisa não tem como objetivo tratar sobre as teorias da leitura, todavia, indicamos a Tese de 

Leurquin (2001) intitulada “Contrato de comunicação e concepções de leitura na prática pedagógica de 

língua portuguesa” para maiores detalhes sobre o tema referido.  
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o conhecimento, também, dos pronomes relativos. No próximo fragmento, é possível 

perceber essas oscilações, pois há momentos em que a estagiária G mobiliza os alunos e 

identifica as funções da oração e outros recursos linguísticos, mas não cita os pronomes 

relativos. Vejamos: 

Quadro 42 - Fragmento G da aula 1 da estagiária G 

G : (...) Ici ((indicando no quadro o segundo exemplo : le garçon que j‟aime beaucoup)), 

pourquoi c‟est que ? 
Aluno André : Oui, pourquoi ? 

G : Ok, on va regarder ! Le garçon qui est très poli. Alors, c‟est le garçon qui est très poli, ça 

va ? Le garçon que j‟aime beaucoup, c‟est un garçon que j‟aime beaucoup. Quel est dans ce cas 
là ((apontando para o primeiro exemplo)) le sujet de la phrase? 

Aluno André : Le garçon 

G : Ok ! Et dans ce cas là ? ((apontando para o segundo exemplo)) 
Aluno André : Je 

G : Oui, exactement ! Moi, je. C‟est ça la différence. Ici, ((apontando para o primeiro 

exemplo)) j‟ai un sujet, ici ((apontando para o segundo exemplo)), j‟ai un complément, un 

objet. Oui ? Alors, professeur, j‟ai une manière plus facile de savoir ? Quelle est la manière la 
plus facile de savoir ? Qui n‟accompagne jamais un pronom personnel. Qui accompagne 

toujours le verbe. Oui ? Que accompagne toujours un pronom personnel, ça va ? Alors, faites 

attention ! Un pronom personnel, parce que, par exemple, si je vais dire le garçon... m‟aime 
beaucoup. Ici, le garçon qui ou que ? 

Alunos : Que ! 

G : Que ? ((escreve no quadro)) Pourquoi c‟est que ? 

Aluno André : Pronom 
G : Mais ici ((apontando para o « que »)) ce n‟est pas un pronom personnel, c‟est un pronom 

complément. C‟est un garçon qui m‟aime beaucoup. Ok ? Les pronoms personnels, quels sonts 

les pronoms personnels ? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Ok ?  
Aluna Iêda : Par exemple, les vêtements que tu as dessiné sont très bien, pourquoi ? Les 

vêtements ne sont pas le sujet ? 

G : C‟est pas le sujet de la phrase. Quem que é o sujeito da frase ? Quem foi que desenhou ? 
Aluna Iêda : Tu. (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária G. 

Como afirmamos, vemos, portanto, a estagiária G empenhando-se em 

mobilizar o grupo de alunos para ler e em comunicar, grande parte do tempo, em língua 

francesa. Mas, percebemos, também, pouca exploração no que diz respeito à escolha 

dos pronomes relativos com relação à funcionalidade que eles possuem na subordinada 

relativa. Isso nos permite constatar que, na aula da estagiária G, a identificação funciona 

como objetivo principal do objeto de ensino focalizado. Destacamos, então, alguns 

trechos para exemplificar o que dissemos, anteriormente, sobre a lacuna na apropriação 

do saber a ensinar as relativas em francês. O primeiro trecho, “Le garçon que j‟aime 

beaucoup, c‟est un garçon que j‟aime beaucoup. Quel est dans ce cas là le sujet de la 

phrase?”, mostra-nos que o foco da estagiária é a identificação das funções sintáticas de 

sujeito e de complemento na construção relativa, todavia seria necessário, para isso, 
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reconhecer os pronomes relativos, como já havíamos dito. O segundo, “Qui 

n‟accompagne jamais un pronom personnel. Qui accompagne toujours le verbe. Oui ? 

Que accompagne toujours un pronom personnel, ça va?”
 76

, evidencia uma sugestão 

para os alunos de como identificar, também, as funções sintáticas, através do “qui” e do 

“que”. No entanto, é nesse momento em que percebemos, de fato, a oscilação do saber 

a ensinar, de que já falamos, pois não fica claro para os alunos o que são os elementos 

“qui” ou “que” e as relações deles com os “pronomes pessoais” e com os “verbos”. Para 

que a lógica da sugestão dada pela estagiária G se efetuasse, seria necessário expor os 

“pronomes relativos” e distinguir o “qui” como único pronome relativo em francês que 

exerce a função sintática de “sujeito” (CHARTRAND et al, 1999, p. 243), além do 

próprio reconhecimento das funções sintáticas. Neste caso, ele pode substituir o nome 

que o antecede e, por isso, acompanhar o verbo e nunca o pronome pessoal, exercendo, 

logo, a função de sujeito. Assim, a explicação “Qui n‟accompagne jamais un pronom 

personnel. Qui accompagne toujours le verbe” poderia ser mais esclarecedora, a partir 

desse saber a ensinar.  

Podemos afirmar que uma apropriação mais refinada da proposição relativa 

conduz a outro tipo de mobilização dos alunos, como confrontar regras, construídas pela 

estagiária com os alunos, com aquelas que são dadas pelo livro didático, tendo como 

objetivo constatar se possuem ou não os mesmos aspectos. Do mesmo modo, os 

pronomes relativos poderiam ter sido retomados, para que os alunos pudessem 

compreender melhor as construções relativas.  

Tendo em vista, o percurso empreendido pela estagiária G para conceber 

seu agir em sala de aula, pudemos identificar os saberes – a ensinar e para o ensino –, 

no que diz respeito ao trabalho com o FLE, que ela mobilizou e que constituem o seu 

repertório. No quadro a seguir, temos a caracterização do repertório do estagiário de 

LE, no caso da estagiária G de FLE, a partir dos saberes mobilizados e dos recursos 

potenciais para ensinar que emergiram da prática da estagiária G. Como já mostramos, 

os recursos são meios efetivos criados pelo estagiário baseados nos saberes. Vejamos o 

quadro: 

                                                             
76 Como se tratam de trechos maiores, preferimos colocar as traduções em nota de rodapé: “O rapaz (de) 

que gosto muito. É um rapaz (de) que gosto muito. Qual é, nesse caso, o sujeito da frase?” e “Que nunca 

acompanha um pronome pessoal. Que sempre acompanha um pronome pessoal, tudo bem?”.  
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Quadro 43 - Saberes e recursos mobilizados na aula 1 da estagiária G 

  Aula 1 

Etapa: intervenção acerca do objeto de ensino 

Objeto focalizado: “Les propositions relatives” 

Saber mobilizado Recursos mobilizados pela estagiária G 

Saber para o ensino Seleção e apresentação do tema por meio do livro didático 

Saber para o ensino Antecipação da leitura de exemplos através de conhecimentos prévios 

Saber para o ensino Construção do objeto de ensino através de exemplos 

Saber a ensinar Explicação do objeto por meio de sua finalidade 

Saber a ensinar  Relação com os conhecimentos da língua portuguesa 

Saber para o ensino Presentificação do eixo leitura para apresentar os exemplos 

Saber a ensinar Exemplifica o objeto de ensino, ressaltando a necessidade do 

complemento na oração 

Saber para o ensino Presentificação do eixo leitura para compartilhar o objeto de ensino 

Saber a ensinar Identificação de características sintáticas das relativas 

Saber para o ensino  

 

Presentificação do eixo leitura e escrita para compartilhar o objeto de 

ensino 

Saber a ensinar Identificação dos recursos linguísticos que compõem o objeto de ensino 

Fonte: Elaboração da autora.  

Conforme apresentamos na ordem do quadro, para ensinar “les propositions 

relatives”, objeto de ensino do eixo gramática, a estagiária G mobilizou tanto o saber a 

ensinar, quanto o saber para o ensino e os concretizou por meio dos recursos. Para uma 

melhor compreensão, temos, o saber para o ensino, quando a estagiária G seleciona e 

apresenta o objeto de ensino da aula por meio do livro didático; antecipa a leitura de 

exemplos através de conhecimentos prévios; constrói o objeto de ensino através de 

exemplos; e presentifica os eixos leitura e escrita para apresentar os exemplos e para 

compartilhar o objeto de ensino. E temos o saber a ensinar, quando explica o objeto por 

meio de sua finalidade; relaciona o objeto em língua francesa com os conhecimentos da 

língua portuguesa; exemplifica o objeto de ensino, ressaltando a necessidade do 

complemento na oração; identifica características sintáticas e recursos linguísticos que 

compõem as relativas. 

É, portanto, através dessa perspectiva que podemos observar o agir da 

estagiária G em sala de aula, tendo em vista os momentos de estabilidade e de 

instabilidade com relação aos seus conhecimentos da língua francesa. Baseamo-nos na 

intervenção, propriamente dita, desta estagiária, o que nos permite conhecer o que faz, 

de fato, cada estagiária participante da pesquisa, bem com o repertório do estagiário. 

Para compreendermos o que permeia o agir sobre a sala de aula, bastante importante e 

oportuno para nossa discussão sobre a formação de professores de FLE, empreendemos 

a análise da interpretação da aula 1 da estagiária G e realizada por ela mesma, a partir da 

evidência de figuras de ação.  
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Passemos, então, para a próxima seção. 

5.1.2.4 Análise micro: Autoconfrontação da estagiária G  

Nesta parte, analisamos os elementos linguístico-discursivos presentes nos 

textos sobre o agir de sala de aula produzidos pela estagiária G, em situação de 

autoconfrontação. Para isso, tomamos como referência as figuras de ação.  

Inicialmente, elaboramos a fotografia da autoconfrontação, produzida a 

partir da aula 1 pela estagiária G. Acompanhemos o quadro, a seguir:  

 

Quadro 44 - Fotografia da Autoconfrontação 1 da estagiária G 

A autoconfrontação inicia. A estagiária começa a ver o filme de sua aula e comenta como faz 

para iniciar a aula. Avalia que falar em francês durante toda a aula é algo positivo. Descreve 

como funciona o momento de exercício. A estagiária fala de um momento em que uma das 
alunas estava com dúvidas e de como ela faz para lidar com isso. Afirma que gosta de deixar o 

aluno falar na aula e não interrompê-lo. Fala que essa sua postura vem de leituras sobre a 

didática de FLE na graduação e de professores que teve. A estagiária fala do momento em que 

fez uma associação entre expressões nas línguas portuguesa e francesa. Ela descreve como faz 
em sala quando o conteúdo é gramatical. Fala de como faz para resolver problemas de 

compreensão de certas palavras em francês, mobilizando mais a produção oral. Diz que reforça 

a oralidade com a escrita. Afirma que faz isso quando é necessário ver a escrita do que foi 
estudado oralmente ou quando se estuda a gramática. Fala que nem sempre tem outra 

ferramenta, como a “fotocópia”, e vai ao quadro para escrever. Descreve como era na época em 

que estava aprendendo o francês. Fala do livro didático. Trata de como ensinou o “qui” e o 

“que” do francês. Afirma que ensina esses recursos linguísticos através de uma maneira mais 
fácil. Descreve como faz para ensinar o vocabulário. Fala de quando ela usa a tradução em sala 

de aula. Comenta sobre o final da aula em que solicitou uma atividade escrita. Afirma que 

poderia ter feito uma aula melhor. Fim da auto.  

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária G. 

Como podemos observar, o cenário cronológico de (interpret)ações, 

proveniente da situação de autoconfrontação, na qual a estagiária G se engajou, é 

composto por vários temas, que, por sua vez, são destacados a partir da aula focalizada. 

O primeiro ponto a destacar é que a fotografia da autoconfrontação da estagiária G é 

mais coerente com a fotografia da aula assistida, pois ela tematiza elementos 

concernentes a esta. O que nos mostra que a estagiária G interpreta seu agir 

diferentemente da estagiária J, que na autoconfrontação, por vezes, desviava-se do 

conteúdo assistido. O segundo ponto é que esses elementos focalizados dizem mais 

respeito ao papel social como estagiária do que como estudante. Isso pode ser visto no 

seguinte quadro, em que elencamos, a partir do cenário apresentado na fotografia, os 

temas evidenciados pela estagiária G, observemos: 
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Quadro 45 - Segmentos sobre o agir da estagiária G 

Segmentos Papel Social Conteúdos temáticos focalizados 

Ordem da 

aprendizagem 

Estudante  Própria aprendizagem da língua francesa; 

Ordem do 

ensino 

Estagiária  Procedimentos para iniciar a aula; 

 Autoavaliação, como falar francês durante a aula; 

 Funcionamento de atividade; 

 Procedimentos para resolver problemas, como 

dúvidas de alunos; 

 Preferências para agir em sala; 

 Formação professoral, como leituras e influências de 

professores; 

 Procedimentos para ensinar um dado objeto de FLE; 

 Ferramentas didáticas;  

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária G.  

Este quadro corresponde a segmentos do agir da estagiária G que estão 

inseridos no domínio da formação inicial de professores. Os dois segmentos 

apresentados pontuam elementos da ordem do ensino e da aprendizagem de FLE. Como 

vimos, a maioria dos temas corresponde aos segmentos da ordem do ensino, acentuando 

o papel social de estagiária de FLE, como dissemos há pouco. Isso nos mostra que a 

estagiária G dá grande importância a certos aspectos para conduzir sua aula, como falar 

em francês durante a aula e como proceder para ensinar um dado objeto. Tais 

características ficam mais evidentes na leitura dos fragmentos da autoconfrontação, 

nesta análise micro, mas também são presentes nos fragmentos da aula, como 

ilustramos na análise macro, anteriormente feita. Por exemplo, nesta, a estagiária deu 

ênfase ao modo como ensinar o objeto do eixo gramática “les propositions relatives”, 

evidenciando o saber para o ensino, como vimos. Por outro lado, suas condutas 

também revelam que há lacunas quanto ao saber a ensinar. Partindo dessas 

constatações iniciais, localizamos as figuras de ação que se revelam na interpretação do 

agir da estagiária G, através de fragmentos de autoconfrontação, e que nos auxiliam a 

perceber as instabilidades no agir da estagiária. Vejamos o primeiro, 

Quadro 46 - Fragmento A da Autoconfrontação 1 

Estagiária G: (...) Meu Deus! Eu passo meia aula pra abrir um livro. (Risos) Pra começar a 

aula. (...) É uma demora porque, na minha cabeça eu tenho que fazer isso, isso e isso, mas aí 
quando os alunos chegam, que eu coloco as coisas na mesa, “eu, meu Deus! Como é que eu 

vou fazer mesmo, hein?” Eu vou tentando lembrar, eu tenho que abrir o caderno, pra ver 

qual é a organização, pra eu “ah!”(a estagiária faz um estalo com os dedos), pra clicar no 

botãozinho e começar. 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária G. 
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Neste fragmento inicial, temos a presença da figura de ação ocorrência, cuja 

compreensão do agir se dá através de uma mobilização de elementos do entorno 

imediato do actante, no caso da estagiária G. O conteúdo desse fragmento diz respeito a 

procedimentos para iniciar a aula e à autoavaliação que fazem parte dos segmentos da 

ordem do ensino, como vimos, anteriormente, demonstrando, de início, a preocupação 

da estagiária G com o “como fazer”, isto é, com o saber para o ensino, como 

evidenciamos na análise macro da aula. Os trechos em destaque mostram uma 

contextualização da aula, pois a estagiária G organiza o conteúdo temático 

relacionando-o diretamente com os parâmetros físicos e actanciais da autoconfrontação, 

tornando o eixo de referência temporal o mesmo, como se o momento em que ocorreu a 

aula fosse o mesmo momento da interpretação da entrevista. Enunciativamente, essas 

marcas correspondem ao discurso interativo, por exemplo, durante a entrevista, a 

estagiária G localiza as ações que foram realizadas na situação de sala de aula. Podemos 

observar as diversas formas de localização temporal entre as duas situações de 

produção, a aula e a entrevista, através de verbos no presente, tais como “Eu passo”, 

“Eu coloco” e/ou no futuro, como “Eu vou tentando lembrar”. Outros elementos 

linguístico-discursivos observados nesse fragmento são as expressões “na minha 

cabeça” e “quando os alunos chegam”. O primeiro exemplo marca um lugar psicológico 

que se localiza de maneira distante da situação de interação em questão. O segundo 

exemplo viabiliza a compreensão de um momento em particular, a chegada dos alunos, 

que funciona como um marcador temporal, para que a estagiária G comece a se lembrar 

de como vai ensinar.  

Com relação às marcas de agentividade, nessa figura, percebemos que a 

estagiária G aparece sob a forma do pronome “eu”, o que traduz sua implicação nas 

ações que compõem seu agir e, por sua vez, seu estatuto como ator. Também nesse 

fragmento, há uma mobilização de relações predicativas indiretas, como nos exemplos 

“eu tenho que fazer isso, isso e isso” e “eu tenho que abrir o caderno”, constituindo 

modalizações deônticas (ter que...), apoiadas em ações (fazer, abrir); outros exemplos de 

relação predicativa indireta constituem uma modalização pragmática “eu vou fazer” e 

“eu vou tentando lembrar”, sendo este apoiado em um processo psíquico (tentar 
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lembrar). Tal processo ressalta a função do instrumento psicológico
77

 utilizado pela 

estagiária G, o caderno de anotações para dar a aula, para poder acessar o conteúdo. 

 Outro aspecto notável é a importância dada pela estagiária G a um “fazer” 

inserido em uma ordem de ações, como sinalizamos no quadro de ações e verbalizações, 

elaborado a partir de sua aula (cf. quadro 35); por exemplo, inicialmente, ela tem que 

fazer um primeiro procedimento e depois outro, como ela mesma falou no trecho que 

destacamos “eu tenho que fazer isso, isso e isso”, demonstrando ações que teriam uma 

sequência lógica para ela e que resgatam a sua própria aprendizagem, enquanto 

estudante e estagiária. Ressaltamos que a figura de ação ocorrência é interna, neste 

fragmento, pois a estagiária G se concentra em suas próprias ações na interpretação do 

agir. De maneira semelhante, no próximo fragmento, no qual a estagiária G continua 

tratando do início da aula, a mesma figura é mobilizada, com nuances de ocorrência 

externa. Vejamos: 

Quadro 47 - Fragmento B da Autoconfrontação 1 

Estagiária G: (...) Do início da aula, pra “ele” começar, assim, eu gosto de começar, é, falando 

com o aluno, né, perguntando se tá tudo bem, como foi a semana e tal, e fazendo a revisão 

do que a gente viu na aula passada porque muitos pegam no livro justamente naquele dia. 

Somente! Aí eu gosto de fazer essa revisão básica. Mas é bem básico, mesmo! 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária G. 

Podemos ver que o conteúdo temático é organizado em relação direta com 

os parâmetros do momento de produção da entrevista no exemplo “eu gosto de começar 

(...) falando com o aluno (...) perguntando se tá tudo bem (...) e fazendo a revisão”, 

cujos verbos se encontram no presente e no gerúndio, marcando a inclusão dos 

processos ocorridos em sala de aula no mesmo período da interação atual, como se a 

aula observada estivesse acontecendo no instante da autoconfrontação, como agora. 

Essa atualização das ações é decorrente de uma atividade pontual, sendo confirmada 

pelo uso de retomadas temporais “como foi a semana”, “na aula passada” e “naquele 

dia”. Ao mesmo tempo, percebemos uma leve alternância com a figura de ação 

experiência, exemplificando que tais ações são imediatas, mas também recorrentes ou 

prolongadas, como o uso do verbo “gostar” nos mostra. A estagiária G, agentivamente, 

é designada por “eu”, destacando, ainda, seu estatuto de ator; ao mesmo tempo, ela é 

tratada por uma instância coletiva “a gente”, incluindo os alunos, que, também, são 

                                                             
77 Ver VYGOTSKY, L.S. La méthode instrumentale en psychologie. In: Bronckart, J.-P. & Schneuwly, 

B. (éds). Vygotsky aujourd‟hui. Paris: Delachaux et Niestlé, 1985. 
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referenciados por “muitos”, como no exemplo “muitos pegam no livro justamente 

naquele dia”. O que sinaliza a figura de ação ocorrência externa, pois há uma referência 

ao agir dos alunos da estagiária G. 

No próximo fragmento, temos uma compreensão do agir mais marcada pela 

sedimentação de práticas rotineiras. Assim, o segmento evidenciado trata da ordem do 

ensino, especificamente, do funcionamento de exercícios em sala de aula e é organizado 

conforme ações recorrentes. Vejamos: 

Quadro 48 - Fragmento C da Autoconfrontação 1 

Estagiária G: (...) Geralmente eu passo um exercício, aí dou um tempo pra eles fazerem. Mas 
aí eu circulo pra ver como é que tá o andamento, né? Tem o trabalho deles sozinhos, mas eu 

circulo só pra checar. Pra depois a gente corrigir juntos. 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária G. 

Essa organização acontece em um eixo de referência atemporal, marcado 

por advérbios generalizantes como o próprio “geralmente” e por organizadores 

temporais como o “depois”. Esses elementos orientam ações centrais, como “passo o 

exercício”, “circulo pra ver o andamento” e “pra gente corrigir juntos”, que podem ser 

compreendidas como aquelas que fazem parte de uma experiência constante tanto da 

estagiária G, quanto dos alunos. Sendo assim, quanto à agentividade, podemos observar 

o co-funcionamento de várias formas pronominais como “eu”, “eles”, “deles” e “a 

gente”, tratando-se de uma instância coletiva e causando uma implicação da estagiária 

G em menor grau do que na ação ocorrência. As relações predicativas, nesse fragmento, 

são diretas e marcadas por verbos que designam gestos realizados pela estagiária G, 

como “passar, dar, circular, checar”. Tais elementos permitem compreender o agir como 

um percurso contínuo e cronológico amplo, como já dissemos, designando a figura de 

ação experiência, com ênfase na ação interna e com um sutil início de descrição sobre o 

agir dos alunos, indicando a ação externa.  

A figura de ação experiência ainda é presente no próximo fragmento. O 

conteúdo temático concerne a segmentos da ordem do ensino, tais como preferências 

para agir em sala de aula e procedimentos para ensinar um dado objeto e está 

organizado de maneira estável, designando as formas de fazer atemporais do actante. 

Por exemplo, as ações definidas pelos verbos “partir” e “pegar”, destacados nos trechos 

“eu gosto de partir (...) não do conteúdo em si” e “eu gosto de pegar um texto (...) que 
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tenha as preposições”, são estabelecidas pela preferência da estagiária G que é 

acentuada pelo verbo “gostar”, como podemos ver no quadro:  

  
Quadro 49 - Fragmento D da Autoconfrontação 1 

Estagiária G: (...) Conteúdo gramatical eu gosto de partir, antes, não do conteúdo em si, de 

chegar e dizer: “Gente as preposições são essas, a função delas é essa”. Eu gosto de pegar um 

texto, como sempre, tem no livro, um texto, uma “bande dessinée”, uma imagem, alguma 

coisa que tenha as preposições e eles vão ver as preposições encaixadas ali e vão dizer: 

“Não... é, é uma preposição e tá acontecendo isso, isso e isso. E como é que tá encaixada, como 

é que ela tá inserida. Porque não adianta de nada eu dizer, chegar: “Essas são as preposições. 
A função dela é essa e essa, vamos lá utilizar!” Aí “num” tem assim uma imersão, né? (...) eu 

não vou saber comunicar, eu sei o uso, mas eu não sei o... eu sei pra que que ela serve, mas 

eu não sei usar.  

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária G. 

Enunciativamente, sob a forma de discurso interativo, a figura de ação 

experiência se apresenta através de um eixo de referência ilimitado, o que é marcado, 

nesse fragmento, pela locução adverbial “como sempre” e pelo organizar temporal 

“antes”, dando um aspecto de rotina. Quanto às marcas de agentividade, há a existência 

da forma “eu”, implicando o estatuto de ator da estagiária G. Outrora, esse “eu” se 

define coletivamente pelos actantes estagiária e alunos, como em “eu não vou saber 

comunicar, eu sei o uso, mas eu não sei pra que serve”, em que esse “eu” seria 

identificado como “a gente”. Esse mesmo trecho traz uma possível nuance de figura de 

ação definição, pois a estagiária G reflete sobre o que seria “imersão” tal como um 

procedimento existente na aula de FLE. As figuras localizadas são tanto internas, 

quanto externas, pois há nos exemplos a interpretação do agir da estagiária G, como já 

identificamos, e de seus alunos, como em “eles vão ver e vão dizer”. As relações 

predicativas, neste exemplo, são diretas com verbos que denotam processos 

linguageiros, como “dizer”; e indiretas, expressando modalizações apreciativas, como 

“eu gosto de partir”.  

Neste exemplo, que acabamos de ler, a estagiária G trata de gramática, de 

uma maneira geral, dando um exemplo do que é a categoria “preposição”, cujo tema não 

foi visto na aula observada. No próximo, ela trata, pontualmente, do objeto de ensino 

gramatical da aula que analisamos, “les propositions relatives”. No entanto, retomamos 

que, no momento de intervenção sobre o objeto de ensino citado, a estagiária G 

apresenta uma instabilidade no conhecimento da subordinada relativa e dos pronomes 

relativos, pois trata os dois como se pertencessem à mesma categoria gramatical, o que 

configura uma limitação do saber a ensinar sobre a gramática do francês. Isso fica mais 
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evidente no exemplo de fragmento, visto que a estagiária G focaliza em sua 

interpretação, apenas, o uso dos pronomes relativos, desviando-se do objeto de ensino 

“les propositions relatives”, tal como é apresentado no livro didático. Vejamos:  

Quadro 50 - Fragmento E da Autoconfrontação 1 

Estagiária G: (...) Das frases, né? Era só a questão de compararem o “qui” com o “que”, que 
tem a confusão, né, que a gente faz, porque a gente só tem um. No francês não, tem dois. Aí, 

eu mostrei toda a trajetória do “qui”, do “que”, partindo da gramática. Aí, depois, no fim 

que eu mostrei qual seria a maneira mais fácil deles chegarem a dizer: “Não, é o “qui” e, 
aqui, é o “que”. (...) Que é o estar ao alcance dos olhos. De eu ver, “ah, o „que‟ não 

acompanha o verbo, pronto, aqui não tem o verbo, então eu não vou usar o „que‟, já o „qui‟, 

ah, ele acompanha o verbo, aqui tem um verbo, então eu já coloco”. O mais fácil é o que “tá” 

mais próximo, mais ao alcance dos olhos.  

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária G. 

Nesse fragmento, percebemos uma compreensão do agir baseado em uma 

contextualização do meio, pois a estagiária G tece comentários acerca de procedimentos 

de ensino para um dado objeto, através de elementos que aproximam a aula da própria 

interação em curso, a entrevista, o que designa a figura de ação ocorrência. Assim, 

caracterizado por segmentos do tipo de discurso interativo, o conteúdo temático tem 

uma relação direta com os parâmetros físicos e actanciais da situação de 

autoconfrontação. Temos, então, retomadas de três tipos realizadas por formas verbais, 

a saber, de anterioridade, com verbos no pretérito imperfeito e perfeito, como “era” e 

“mostrei”, respectivamente; de simultaneidade, com verbos no presente do indicativo, 

como “a gente faz” e “a gente só tem um” e no gerúndio, como “partindo da gramática”; 

e de posteridade, com verbo no futuro, como “eu não vou usar”.  

Além dessas construções, também temos elementos referentes à própria 

interação, como “né?” e “aí”, os organizadores lógico-argumentativos, como “então”, e 

temporais, como “depois”, “no fim”. O uso de discurso direto é presente nos exemplos 

em que a estagiária G simula referir-se aos alunos, como em “ah, o „que‟ não 

acompanha o verbo, pronto, aqui não tem o verbo, então, eu não vou usar o „que‟, já o 

„qui‟, ah, ele acompanha o verbo, aqui tem um verbo, então eu já coloco”. Nessa figura, 

a estagiária G é identificada, em grande parte, pelo pronome “eu”, implicando no 

estatuto de ator, e do “a gente” para designar aprendizes de FLE, e, ao mesmo tempo, o 

uso do “eu” com valor de “a gente” (ela, os alunos, aqueles que estudam francês), como 

em “então eu não vou usar o „que‟” e em “então eu já coloco”. Tais instâncias são 

responsáveis por ressaltarem uma figura de ação ocorrência interna e externa. 

Observamos, ainda, que as relações predicativas são diretas, com verbos que 
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configuram gestos, como “fazer, mostrar e colocar”; outros que denotam recursos 

cognitivos, como “comparar” e “ver” e outros da ordem dos processos linguageiros, 

como “dizer”.  

Ainda nesse exemplo de entrevista, percebemos uma nuance de figura de 

ação definição externa, pois há uma apreensão do procedimento de ensino através de 

uma reflexão geral – a de observar e de compreender o uso dos pronomes relativos em 

francês. Como podemos ver, há segmentos de discurso teórico-interativo e construções 

em que há o verbo “ser”, como em “é o estar ao alcance dos olhos” e em “é o que „tá‟ 

mais próximo”, momento em que é atribuída uma propriedade ao que a estagiária G 

chama de “seria a maneira mais fácil”, ou, como podemos dizer, definição de um dado 

procedimento para que o objeto de ensino se torne compreensível para os alunos.  

Diante do que analisamos, elaboramos um quadro-síntese com as figuras de 

ação mobilizadas pela estagiária G. Acompanhemos: 

Quadro 51 - Síntese das figuras de ação da estagiária G 

Fragmento  Figura de 

ação 

mobilizada 

Entidades linguístico-discursivas Ação 

interna e/ou 

externa 

A Ocorrência “Eu passo”; “Eu coloco”; “Eu vou tentando 

lembrar”; “na minha cabeça”; “quando os 

alunos chegam”; “eu tenho que fazer isso, 

isso e isso”;  

Interna 

B Ocorrência “eu tenho que abrir o caderno”; “eu vou 

fazer”; “eu gosto de começar (...) falando 
com o aluno (...) perguntando se tá tudo 

bem (...) e fazendo a revisão”; “como foi a 

semana”; “na aula passada”; “naquele 

dia”; “muitos pegam no livro justamente 
naquele dia”; 

Externa 

Experiência “eu gosto de começar”; 

C Experiência “geralmente”; “depois”; “passo o 

exercício”; “circulo pra ver o andamento”; 
“pra gente corrigir juntos”; “eu”; “eles”; 

“deles”; “a gente”; “checar”; 

Interna/ 

Externa 

D Experiência “eu gosto de partir (...) não do conteúdo em 
si” e “eu gosto de pegar um texto (...) que 

tenha as preposições”; “como sempre”; 

“antes”; “eu não vou saber comunicar, eu sei 

o uso, mas eu não sei pra que serve”; “eles 
vão ver; vão dizer” 

Interna/ 
Externa 

Definição “imersão”; 

E 

Ocorrência “era”; “mostrei”; “a gente faz”; “a gente só 

tem um”; “partindo da gramática”; “eu não 
vou usar”; “né?”; “aí”; “então”; “depois”; 

“no fim”; “ah, o „que‟ não acompanha o 

Interna/ 
Externa 
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verbo, pronto, aqui não tem o verbo, então, 

(...)”; “eu”; “a gente"; “então eu não vou 

usar o „que‟”; “então eu não vou usar o 

„que‟”; “colocar”; “comparar”; “ver”; 
“dizer”;  

Definição “seria a maneira mais fácil”; “é o estar ao 

alcance dos olhos”; “é o que „tá‟ mais 

próximo”.  

Externa 

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária G. 

Como podemos observar, dentre os fragmentos apresentados, a estagiária G 

evoca elementos que compõem, em sua maioria, a figura de ação ocorrência. Em alguns 

momentos, notamos, também, a existência de outras figuras de ação, como a 

experiência e a definição. E combinadas a essas figuras estão a interna e a externa, 

sendo esta a mais evidenciada. Há uma variabilidade quase simultânea entre as figuras 

de ação, assim como constatada na interpretação do agir da estagiária J, caracterizando, 

também, o agir em formação da estagiária G.  

Percebemos que ela contextualiza suas ações, de maneira a recorrer ao que é 

feito em sala e como é feito, preocupando-se mais com o saber para o ensino, do que 

com o saber a ensinar. Tais aspectos viabilizam um agir sob um ponto de vista mais 

deôntico, situado por ações que devem ser realizadas e, ainda, apreciativo, definido em 

suas autoavaliações e preferências para agir em sala. Suas ações são lembradas pelo uso 

do instrumento psicológico de suas anotações, salientando o que ela faz com frequência. 

Essa generalização mostra-se superficial ao longo dos fragmentos que vimos, apesar de 

que, nas aulas, a estagiária tenta mobilizar os alunos através do eixo leitura e escrita, 

para que interajam em sala. Isso fica mais evidente quando a própria estagiária fala (cf. 

fragmento D) que usa um texto (do livro didático) como ponto de partida para ensinar 

um dado objeto do eixo gramática. A recorrência das (mesmas) ações nos permite 

afirmar que há um paradigma seguido pela estagiária G, um esquema para que ela não 

só consiga alcançar seus propósitos, mas se auto-afirme em sala de aula; como também 

é recorrente em sua fala o agir dos alunos para justificar a maneira como ela procede em 

sala.  

Considerando tais evidências, podemos afirmar que a estagiária G 

compreende seu agir da seguinte forma: 1. geral, pois a maioria das ações segue uma 

estrutura padrão; 2. rotineiro, pois acontece de maneira habitual e com base no livro 

didático e 3. perspectiva reflexiva, visto que propõe uma tentativa de fazer os alunos 
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compreenderem um dado objeto de ensino, a partir da construção de uma reflexão. 

Essas características nos possibilitam confirmar a oscilação do saber a ensinar, tendo 

em vista que a dinâmica da estagiária G, em sala, baseia-se no retorno ao livro didático 

para sanar dúvidas dos alunos e para se certificar do que ela, mesma, entendia sobre as 

subordinadas relativas que estava ensinando. O que nos mostra uma situação em que ela 

compreende o objeto ao mesmo tempo em que o ensina.  

Após as análises macro e micro realizadas referentes à estagiária G, 

apresentamos a próxima seção acerca da análise da aula da estagiária F e, em seguida, 

da autoconfrontação.  

5.1.2.5 Análise macro: Aula da Estagiária F  

Nesta parte, empreendemos a análise da aula 1 da estagiária F, estudante de 

Letras-Português/Francês da instituição 1. Esta aula tem a duração de 1h30 minutos e 

foram abordados os seguintes conteúdos: determinantes possessivos (“les adjectifs 

possessifs”
78

), atividade em fotocópia sobre os possessivos, cores e descrições física e 

de personalidade. Para selecioná-los, a estagiária F se baseia no livro didático Latitudes 

1, cujo material é adotado no curso de extensão, onde a estagiária dava as aulas, como já 

dissemos na metodologia. Após sabermos quais temas foram trabalhados pelas 

estagiárias, partimos para a seguinte fase da análise macro: a descrição do ambiente 

físico da sala, onde a aula aconteceu. Vejamos: 

Quadro 52 - Descrição do contexto físico 

Período da aula: noite. Sala de aula do bloco didático recém-inaugurado. Cadeiras, em filas, 

para trinta pessoas. Uma mesa para a estagiária com uma cadeira. Em cima dessa mesa 

estavam alguns livros e materiais didáticos, um som, alguns pinceis para escrever no quadro e 
um apagador. Um Datashow, ligado em fios no teto, sem funcionar e direcionado para o 

quadro branco, que mede cerca de 1 metro e 50 centímetros de altura por 3 metros de largura. 

Sala bem iluminada e climatizada. 1 estagiária, 20 alunos e 1 pesquisadora.  

Fonte: Aula 1 da estagiária F.   

A partir dessa descrição, temos conhecimento do espaço físico de atuação 

da estagiária F e notamos que há uma quantidade de alunos, presentes, maior que a da 

aula da estagiária G. Passada essa contextualização física, construímos a fotografia da 

                                                             
78

 A estagiária F apresenta o objeto de ensino, segundo a terminologia “adjectifs possessifs”; o livro 

Latitudes 1 traz os elementos (mon, ma, mes...) que fazem parte dos possessivos e o valor de posse que 

têm. Todavia, para tratarmos sobre esse objeto, durante a análise, e como apresentamos na metodologia, 

assumimos o termo “déterminants possessifs”, tal como é utilizado pela gramática de Chartrand (et al, 

1999).  
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aula 1 da estagiária F que nos mostra um cenário cronológico das ações realizadas em 

sala, considerando o objeto de ensino. Observemos o seguinte quadro:  

Quadro 53 - Fotografia da aula 1 da estagiária F 

A estagiária escreve no quadro, enquanto os alunos entram na sala e se acomodam nas cadeiras. 

Ela os cumprimenta, em francês, pergunta se fizeram o exercício do livro didático que havia 

pedido para entregar, nesta aula. Corrige esse exercício, lendo as questões junto com os alunos. 
A estagiária para em uma dessas questões para revisar os determinantes possessivos. Ela lê o 

que escreveu no quadro em francês e explica, ora em francês, ora em português, a definição 

desse objeto de ensino. Ela pede para que os alunos leiam exemplos da avaliação já feita sobre 

esse tema. Ela entrega uma fotocópia para cada aluno e pede para responderem uma questão 
ainda sobre o mesmo tema. Enquanto os alunos respondem, a estagiária escreve no quadro 

outro conteúdo. Ela corrige a questão junto com os alunos e explica as definições novamente. 

Ela pede para que os alunos façam um texto em casa usando o objeto que foi ensinado. Volta 
para a correção do exercício do livro didático. Introduz outro tema. Explica em francês e lê o 

que escreveu no quadro. Pede exemplos aos alunos em francês. Indica na sala alguns exemplos 

e os alunos fazem a tradução para o português. Entrega outra fotocópia e lê junto com os 

alunos. Pede para os alunos fazerem a leitura de uma sequência de palavras para um jogo. 
Escreve no quadro outro conteúdo. Faz um pequeno jogo com as palavras lidas. Lê e explica 

em francês o conteúdo escrito no quadro. Indica na sala alguns exemplos e os alunos fazem a 

tradução para o português. Lê cada exemplo junto com os alunos. Lês mais exemplos que tinha 
escrito. Responde as dúvidas dos alunos. Pede para que os alunos façam um exercício de 

produção oral em sala. A estagiária encerra a aula.  

Fonte: Aula 1 da estagiária F.   

Como podemos observar, a aula da estagiária F se concentra, de maneira 

geral, nas seguintes ações: escrever o conteúdo sobre o objeto de ensino no quadro 

branco, ler, praticar com os alunos através de produção escrita (fotocópia ou elaboração 

de um texto, sem determinação do gênero) ou produção oral (elaboração de um texto, 

também sem determinação do gênero, para apresentá-lo oralmente em sala). Tais ações 

aparecem de forma regular - tanto na aula dela, quanto nas aulas das outras estagiárias 

participantes desta pesquisa - concretizando o quadro, que elaboramos, acerca das 

subetapas de desenvolvimento temático (cf. figura 4). Percebemos que a estagiária F 

cumpre etapas, que vão desde a seleção do eixo geral (gramática e vocabulário, por 

exemplo) à produção de um exercício final, como apontamos há pouco. Para 

compreendermos como essas ações acontecem, em cada momento de aula, elaboramos 

um quadro com exemplos de verbalizações produzidas para cada ação. Vejamos:  

Quadro 54 - Ações e verbalizações da aula 1 da estagiária F 

Etapas da 

aula 

Ações Verbalizações 

  

Início  

Saúda os alunos “Alors, bonsoir, tout le monde!”; 

Pergunta se fizeram o 

exercício do livro 

didático 

“Tout le monde a fait l‟activité de la page 40 et 

41?”; “Vous avez fait?”; “Qui a fait?”; 
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Começa a corrigir esse 

exercício 

“Maintenant, nous allons corriger les exercices 

de la page 40 et 41.”; “Alors, nous pouvons 

commencer.”; “Question un”; 

Solicita aos alunos que 
leiam as questões 

“Un, supprimer les éléments qui ne 
conviennent pas, tu peux commencer, Maria?”; 

“Tu peux lire, Vanessa ?”; “Vous pouvez lire 

la question un?”; 

 
 

 

  
 

Intervenções 

acerca do 

objeto de 
ensino 

Introduz o tema a partir 
do que escreveu no 

quadro 

“Alors, a questão dos adjetivos possessivos. Eu 
anotei aqui para memorizarmos pra 

rememorizarmos caso a gente não tenha 

aprendido (...)”; “Alors, nous allons étudier les 
couleurs!”; “Maintenant, il y a la description 

physique (...)”; “Il y a aussi quelques adjectifs 

(...) pour décrire une personne, le 

comportement (...)”; 

Lê informações do 

quadro e as explica  

“L‟adjectif possessif
79

 indiquent la possession 

et la propriété, ils accordent en genre et 

nombre avec le nom qu‟ils introduisent.”; 
“Mais la propriété c‟est peut être une personne 

et pas seulement une chose.”; “Par exemple, 

féminin, pluriel.”; “Mais le pluriel ne s‟accorde 

pas en genre, seulement en nombre.” ; 

Solicita exemplos aos 

alunos 

“Chacun de vous peut me donner une phrase 

que vous avez des doutes.”; 

Resolve questões com 

mais exemplos da 
fotocópia 

“Tu as des amis. Ce sont espace amis. Tu, oui? 

Nous avons trois possibilites, ton, ta, tes. Tes 
amis au pluriel, alors, tes.”; “Elle a les cheveux 

blonds, qu‟est-ce que c‟est blonds?”; 

Lê respostas  “Alors, commencez, Bruno, première phrase”; 
“C‟est son livre, très bien!”; 

Solicita exercício escrito 

(fotocópia) ou oral 

“Então, vocês terão mais o quê? Doze frases 

para fazer em casa, certo?”; “Então em casa 

vocês vão fazer um pequeno texto utilizando la 
famille et l‟adjectif possessif, oui?”; “Alors, 

nous avons un jeu pra gente treinar (...) vous 

devez lire la couleur.”; “Alors, nous devons 
penser à une personne pour décrire, oui? (...) 

Essayez ! Je peux commencer...”; 

Encerramento  Encerra a aula “Alors, merci beaucoup! Isso vocês podem 

estudar em casa e usar na produção textual.” 

Fonte: Aula1 da estagiária F.  

Para nós, a etapa mais importante é a das intervenções acerca do objeto de 

ensino. Todavia, as outras etapas também são relevantes, para que possamos 

compreender como a estagiária chegou ao(s) objeto(s), de fato, e como ela o(s) finaliza, 

em uma dada aula. Notamos que, assim como as estagiárias J e G, a estagiária F 

também inicia a aula orientando-se pelo livro didático. Dessa maneira, na aula da 

estagiária F, para poder acessar o objeto de ensino, ela recorre ao livro, mas também à 

escrita de informações no quadro e ao uso de fotocópias de algum material didático 

                                                             
79 A transcrição desse trecho foi feita, conforme a estagiária F escreveu no quadro.  



157 
 

extra. Neste momento, a estagiária F contempla eixos como leitura e produção escrita e 

compreensão e produção oral, mesmo que de maneira incipiente, pois, embora não haja 

uma indicação, por exemplo, de que gênero escrito ou oral produzir, a estagiária F 

mobiliza o grupo de alunos para escrever, ler (podemos dizer que inclui a compreensão) 

e falar em francês.  

Nesse quadro de verbalizações, vemos que ler exemplos em francês, 

produzir textos e responder exercícios são práticas bastante recorrentes na aula da 

estagiária F; isso ficará mais evidente, quando apresentarmos os fragmentos de aulas. 

Lembramos que, conforme o gráfico 2, referente às horas destinadas a cada eixo de 

ensino, há uma forte presença do eixo gramática nas aulas da estagiária F. Nesse 

sentido, tal eixo aparece aliado aos outros, de maneira quase sempre predominante. Por 

exemplo, segundo o quadro de temas específicos de aulas da estagiária F (cf. quadro 

13), 40 minutos de aula são reservados ao ensino da gramática francesa, 20 minutos são 

destinados a uma atividade escrita concernente ao mesmo eixo de estudo da língua e 40 

minutos referem-se ao eixo vocabulário. Isto é, a maior parte do tempo de aula, 01h00, 

é voltada para o ensino do eixo gramática, mesmo que haja a presença de outros eixos, 

como leitura e escrita, compreensão e produção oral e vocabulário. Dessa maneira, 

reiteramos que os fragmentos de aulas apresentados têm como foco o ensino do eixo 

gramática, todavia, outros eixos aparecem ao longo das interações.  

Para isso, trazemos o primeiro fragmento da aula 1 da estagiária F sobre o 

objeto de ensino “les déterminants possessifs” ou como a estagiária apresenta “les 

adjectifs possessifs”. Vejamos:  

Quadro 55 - Fragmento A da aula 1 da estagiária F 

F : (...) É... quase a mesma coisa. Je peux effacer ça? Alors, la question plus difficile de 
l‟examen, oui ? ll y a des gens qui ont dit qui n‟ont pas compris ce sujet, inclusive a Alice nem 

tá aqui essa aula eu fiz especialmente pra ela. Alors, a questão dos adjetivos possessivos. Eu 

anotei aqui para memorizarmos pra rememorizarmos caso a gente não tenha aprendido pra 
responder a questão 7, certo ? L‟adjectif possessif ((lê o conteúdo que anotou no quadro)) 

indiquent la possession et la propriété, ils s‟accordent en genre et nombre avec le nom qu‟ils 

introduisent. Alors, la possession ((sublinhando a palavra no quadro)) et la propriété. Mais la 
propriété c‟est peut être une personne et pas seulement une chose. Ils s‟accordent en genre et 

nombre, par exemple, féminin, pluriel ((nesse momento, a estagiária sublinha as palavras 

« ma » e « mes », já que tinha escrito no quadro, no início da aula, uma lista com todos os 

adjetivos possessivos : ma, mon, mes, ta, etc.)). Mais le pluriel ne s‟accorde pas en genre, 
seulement en nombre. Alors, il faut faire attention à ce qui concerne et à ce qui est possédé. 

Quelqu‟un ici a l‟examen ? Alguém tá com a prova
80

 ? Chacun de vous peut me donner une 

                                                             
80 Não tivemos acesso à avaliação na íntegra. 
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phrase que vous avez des doutes. Alors, Mateus, tu peux me dire algum item... é da prova 

mesmo. Eu quero algum item dessa questão aqui, questão 5. Vocês podem escolher algum item 

pra eu fazer com vocês, pra tirar as dúvidas ? Qual é ?  

((Alunos mostram e ela anota no quadro a questão)) (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária F.  

Antes de chegar a essa explicação, a estagiária F estava fazendo a correção 

de questões do livro didático Latitudes 1, nas páginas 40 e 41 (cf. anexos). O objeto de 

ensino focalizado, nesse fragmento, já havia sido apresentado em aulas anteriores (as 

quais não observamos) e foi conteúdo de uma avaliação, mas como a maioria dos alunos 

teve dúvidas, a estagiária F resolveu fazer uma revisão do tema. Para isso, 

primeiramente, ela escreveu no quadro branco algumas informações sobre o objeto de 

ensino, tais como a definição e a concordância, como podemos observar na leitura que 

ela faz com o objetivo de memorizar e para responder a questão do exame, como ela 

mesma fala no trecho “L‟adjectif possessif indiquent la possession et la propriété (...) 

Alors, il faut faire attention à ce qui concerne et à ce qui est possédé” (O adjetivo 

possessivo indica a posse e a propriedade ... Então, é preciso prestar atenção ao que se 

refere e ao que é possuído). Depois, a estagiária F solicita dos alunos a leitura da 

avaliação, mais especificamente, de exemplos com os determinantes possessivos que 

geraram dúvidas. 

A partir dessas ações, nesse fragmento inicial, podemos observar a 

mobilização dos dois saberes, de maneira simultânea. Nesse sentido, o saber para o 

ensino aparece, quando a estagiária F compartilha o objeto “determinantes possessivos” 

através da leitura da questão problemática da avaliação. Quanto ao saber a ensinar, ele 

é mobilizado por meio da apresentação das regras que definem essa categoria 

gramatical. Consideramos que as ações observadas no desencadeamento desses saberes, 

nessa parte da aula, são positivas, na medida em que a estagiária F, assim como a 

estagiária G, consegue mobilizar os alunos a ler, mesmo que sejam frases, em francês, a 

observar, novamente, os exemplos dados na questão da prova e a refletir sobre eles.  

No entanto, percebemos que, há uma instabilidade no saber a ensinar sobre 

os determinantes possessivos em francês, pois a concepção adotada pela estagiária F 

considera, apenas, o valor semântico de posse desse objeto de ensino gramatical. Vale 

ressaltar que o livro didático Latitudes tem um papel importante na transposição 

didática feita pela estagiária F, pois ele a direciona quanto à terminologia da gramática. 

Nesse sentido, a estagiária F utiliza o mesmo termo empregado no livro, “les adjectifs 
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possessifs”, e, assim como ele, ela enfatiza os recursos linguísticos, por exemplo, “mes, 

ma, mon”, que são os determinantes de primeira pessoa (“je” – eu), e o uso em situações 

em que se pretende expressar a ideia de posse, como podemos ver no fragmento A. Essa 

abordagem dada ao objeto de ensino tende a excluir valores como “pertencimento (sua 

equipe), elo de parentesco (tua mãe), lugar de origem (minha cidade), etc”
81

 

(CHARTRAND et al, 1999).  

Desse momento em diante, como veremos ao longo dos fragmentos de aula, 

cada um dos alunos lê um exemplo junto com a estagiária F e ela vai retomar, com 

frequência, a regra, inicialmente, apresentada sobre os determinantes possessivos para, 

posteriormente, refazer os itens do exame e voltar ao livro didático. Vejamos, então, o 

fragmento B, no qual os alunos indicam exemplos da prova e a estagiária F os explica, 

segundo as características semântica (valor de posse) e morfossintática (variação em 

gênero, número e pessoa) dos determinantes possessivos. 

Quadro 56 - Fragmento B da aula 1 da estagiária F 

F : (...) Ana, dá pra enxergar ? L‟exemple que Marcos nous a indiqué. Tu as une amie. C‟est 
espace une amie. Faites attention ! Tu ! Tu es quelqu‟un qui possède, oui ? Qui possède ! 

Alors, si c‟est nous avons seulement trois options, maintenant nous avons vu quel est l‟objet 

possédé. L‟objet possédé c‟est amie, avec E. Amie c‟est quoi ? Féminin, singulier. Alors tu 

féminin singulier ta ! Alors, c‟est ta amie, mais nous devons nous rappeler que si commence 
par voyelle ou h c‟est ton amie ((ela passa um traço em cima da vogal « a » da palavra « ta » e 

escreve « ton »)). Vous avez compris, Lucas? Maria, Leandro? Mais alguém? Vanessa? Você 

quer indicar algum item da prova? Tu já sacou qual é a questão do adjetivo possessivo, 
Vanessa? 

Aluna Vanessa : Eu acho que... ahhh não sei, acho que mais ou menos.  

F : Mais ou menos ? O adjetivo em geral no português serve pra qualificar, certo ? Mas nesse 
caso, a gente vai mostrar quem que ele está possedendo, a posse dele. Então, ele vai fazer 

acordo em número e grau, né ? Nós temos que prestar atenção quem é qui possède, sujet, 

depois que a gente prestar atenção quem é qui possède, nós temos as opções e escolhemos de 

acordo com o gênero e o número. Alguém pode me dar outro exemplo ? Mateus ?  
Aluno Mateus : Elle a un chapeau. C‟est traço chapeau.  (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária F.  

Como podemos observar, a partir do exemplo “Tu as une amie” (Você tem 

uma amiga) a estagiária F explica as características de que falamos. Ela ensina a 

identificar, segundo exemplo visto, alguém que “possui” ou “tem” uma amiga, 

apontando para o pronome “tu” (tu/você) e para o nome “amie” (amiga), com o qual a 

pessoa gramatical (tu) mantém relação. E, nesse exemplo, a estagiária F chama a 

atenção para a grafia da palavra “amie”, que começa por vogal e demanda a utilização 

do determinante “ton” (teu), ao invés do “ta” (tua), pois, neste caso, ele serve para 

                                                             
81 « ...l‟appartenance (son équipe), le lien de parenté (ta mère), le lieu d‟origine (ma ville), etc. » 
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palavras tanto masculinas, quanto femininas no singular. Destacamos que, nesse trecho, 

a estagiária F mobiliza o saber a ensinar por meio da definição e da construção de 

regras para o uso do determinante possessivo. Como a estagiária F utiliza o termo 

tradicional “adjectif possessif”, os alunos tendem a confundi-lo com a classe do 

“adjetivo”, que se trata, tanto em francês, como em português, semanticamente, de um 

qualificador ou classificador. Notamos que, para evitar essa compreensão entre tais 

classes de palavras, a estagiária F explica que o adjetivo é conhecido, de maneira geral, 

como qualificador, como podemos ver no trecho do fragmento B: “O adjetivo em geral 

no português serve pra qualificar, certo ? Mas nesse caso, a gente vai mostrar quem que 

ele está possedendo, a posse dele”; no entanto, ela retoma essa definição com base, 

somente, em língua portuguesa. Percebemos, então, que, ao tentar relacionar as duas 

línguas, a estagiária F parece não se dar conta de que a categoria do determinante 

possessivo também existe em português, assim como a do adjetivo, como qualificador, 

também é presente na gramática do francês. Assim, para nós, ela mobiliza um saber a 

ensinar, por meio da relação com a língua portuguesa, mas ele se apresenta de maneira 

instável, evidenciando uma oscilação linguística dupla, no que diz respeito à 

compreensão de gramática, que tem a estagiária F, tanto da língua portuguesa, quanto da 

francesa. Embora, tenhamos essa conduta no fragmento B, no próximo, a estagiária F 

explica, novamente, a utilização do objeto de ensino, adotando o termo “determinante 

possessivo”, ao invés de “adjetivo possessivo”. Vejamos: 

  

Quadro 57 - Fragmento C da aula 1 da estagiária F 

F : (...) Elle masculin singulier son ! C‟est son chapeau. D‟accord, Mateus ? Igor, Aline ? Mas 

não se preocupem que eu trouxe 20 exemplos pra gente treinar. Literalmente eu trouxe porque 

me deu um certo desespero que a Alice me disse eu não entendi nada. Já fez a prova, meu Deus 

do céu ! E ela não veio, vocês têm que passar isso pra ela ((entrega uma fotocópia com 
exercícios

82
)). Normalmente, o determinante possessivo a gente vai utilizar quando ? Quando a 

gente fala da família, por exemplo, quando a gente fala de alguma coisa relacionada à 

profissão, Paula est ma chef, ma stagiaire... normalmente, tem essa relação do objeto, de 
amigo, de família, de apresentar. Tout le monde a répondu ? Alors, je vais vous donner 5 

minutes pour faire la première partie, toute la première partie. Depois a gente volta pra 

autoévaluation. 
((Enquanto os alunos respondem o exercício da fotocópia, a estagiária escreve no quadro « les 

couleurs »)) 

F : Tu as fini, Mateus, Leandro, Aline ? Oui ? Alors, on va corriger, ((lê a fotocópia)) les 

adjectifs possessifs, écrivez les adjectifs....mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, 
votre, vos, leur, leurs. Alors, commencez, Bruno ! Première phrase. 

Aluno Mateus : ((lê a fotocópia)) C‟est le livre de Robert. C‟est son livre. 

F : C‟est son livre, très bien ! Pourquoi ? Robert, oui ((mostrando a 3ª pessoa « il » no 

                                                             
82 Cf. anexos.  



161 
 

quadro))? Quel est l‟objet possédé ? Le livre, livre c‟est masculin ou féminin ?  

Alunos : Masculin 

F : Masculin. Singulier ou pluriel ? C‟est son livre. Deux, Marcos. (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária F.  

No fragmento C, a estagiária F propõe outro exercício escrito (porque ela 

estava fazendo uma auto-avaliação escrita do livro didático) de uma fotocópia (no anexo 

J), que, segundo ela, trata-se de um treino, para que os alunos possam aprender o objeto 

de ensino focalizado na aula. É nesse momento em que ela cita o termo “determinante” 

e fala, novamente, da sua utilização com base em exemplos, a saber, “Quando a gente 

fala da família, por exemplo, quando a gente fala de alguma coisa relacionada à 

profissão, Paula est ma chef, ma stagiaire... normalmente, tem essa relação do objeto, de 

amigo, de família, de apresentar”. O trecho nos mostra uma situação em que a 

mobilização do saber a ensinar acontece de maneira mais estável, pois a estagiária F 

destaca o contexto em que pode ser usado, contemplando outras possibilidades 

semânticas, como as que citamos, por exemplo, a relação de parentesco e a de 

pertencimento.  

Constatamos que, ainda, no final desse fragmento, ocorre o saber para o 

ensino, pelo eixo leitura e escrita, quando a estagiária F solicita que os alunos 

respondam as questões da fotocópia e, em seguida, leiam as respostas. Temos, então, 

uma mobilização do grupo de alunos que se torna importante para a própria estagiária F, 

pois é por meio desse movimento que ela vai construindo seu repertório de estagiária e 

sua compreensão da gramática da língua francesa, bem como os alunos aprendem a 

reconhecer o determinante possessivo nas frases e com qual elemento da oração ele se 

relaciona. No entanto, a estagiária F se restringe ao exercício mecânico de pergunta e 

resposta empreendido na aula, mesmo que ele possibilite a mobilização do eixo leitura e 

escrita de maneira coletiva. Esse momento dura 00h05 minutos, tempo em que cada 

aluno faz a leitura de uma resposta. Percebemos que, como a estagiária focaliza bastante 

o eixo leitura e escrita, ela escreve no quadro branco, com muita frequência, os 

conteúdos sobre os objetos de ensino para, depois, explicá-los na aula; e, enquanto ela 

escreve, os alunos respondem os exercícios. Nesse sentido, além do livro didático, a 

estagiária F tem, durante toda a aula, o apoio de um caderno, do qual ela tira o conteúdo 

para copiar no quadro. Quanto à dinâmica da leitura das respostas, ela também é 

frequente, como nos mostra o próximo fragmento: 



162 
 

 

Quadro 58 - Fragmento D da aula 1 da estagiária F 

Aluna Aline : (...) ((lê a fotocópia)) Tu as des problèmes. Ce sont mes amis.... 

F : Oui, mais ça c‟est pluriel, oui ? Tes amis, mesmo começando com vogal, no plural pode 

ficar porque tem o S. Vamos analisar isso aqui. Tu as des amis. Ce sont espace amis. Tu, oui ? 
Nous avons trois possibilités, ton, ta ou tes. Tes amis au pluriel, alors tes. Se fosse singular aí 

nos teríamos que colocar ton porque não daria né ? Vogal e H, mas no caso de plural ce sont 

tes amis. Vous avez compris, Aline ? Alguma dúvida ? Neuf, Maria! 
Aluna Maria : Vous avez des problèmes. Ce sont vos problèmes. 

F : Très bien ! Leandro ! (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária F.  

Assim, como podemos ver no fragmento D, a estagiária F mobiliza, ainda, o 

saber para o ensino através da presentificação do eixo leitura e escrita, durante a 

realização do exercício da fotocópia; como também mobiliza o saber a ensinar, quando 

explica, mais uma vez, e analisa o uso do determinante possessivo e a sua variação em 

gênero, em pessoa e em número, segundo a relação entre o que possui e o elemento da 

posse, como nos mostra o trecho em que há a explicação da estagiária F “Tu as des 

amis. Ce sont espace amis. Tu, oui ? Nous avons trois possibilités, ton, ta ou tes. Tes 

amis au pluriel, alors, tes” (Você tem amigos. São espaço amigos. Você, sim? Temos 

três possibilidades, teu, tua ou teus/tuas. Teus amigos no plural, então, teus.). Esse 

exemplo nos mostra, mais uma vez, que a estagiária F se detém, de fato, no valor de 

posse do determinante possessivo, assim como o próprio livro didático. Apesar da 

estagiária F ter mostrado outros valores, mesmo que de maneira incipiente, como vimos 

no fragmento C, isso poderia viabilizar, por exemplo, de maneira mais eficiente e 

esclarecida, o exercício de produção textual escrita, que ela vai propor, após finalizar a 

explicação, no fragmento E, sobre o uso dos determinantes possessivos e o vocabulário 

sobre a família, visto em outra aula. Logo, essa ação possibilitaria uma melhor 

compreensão acerca do motivo de relacionarmos o uso de dois objetos de ensino, o 

vocabulário da família e os determinantes possesivos. Vejamos, então, o fragmento em 

que há a solicitação do exercício: 

Quadro 59 - Fragmento E da aula 1 da estagiária F 

F : (...) Alguma dúvida, gente ? Então, vocês terão mais o quê ? Doze frases para fazer em 
casa, certo ? Aí na aula que vem eu dou só o gabarito e se vocês tiverem dúvida a gente 

analisa. Mas o que que eu vou passar pra casa agora ? Um deverzinho de casa à la maison. 

Nous avons étudié le vocabulaire de la famille ? Então em casa vocês vão fazer um pequeno 
texto utilizando la famille et l‟adjectif possessif, oui ? Et tout le vocabulaire que nous avons 

déjà étudié, quelques vocabulaires vous pouvez chercher dans le dictionnaire. Alguma dúvida, 

gente, tá dando certo ? Tudo organizado em nossas cabeças, dans la tête ? Alors, nous devons 

retourner à notre autoévaluation. Question sept. ((lê o livro)) supprimez les éléments qui ne 
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conviennent pas, un, Bruno !  

Aluno Bruno : Qual ?  

F : Sete. Tá com o livro ? Sete questão sete. ((lê o livro)) ...la possession, un. Não fez, né ? 

Daniel ! ((lê o livro)) Je te présente mon, ma, mes amie Anke. 
Aluno Daniel : Mon amie ((lê a resposta de acordo com o livro))  ... 

F : Très bien ! Deux, Leandro ! (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária F.  

Neste último exemplo da aula da estagiária F, percebemos que ela conclui o 

conteúdo relacionado aos determinantes possessivos, solicitando uma produção escrita, 

para que os alunos façam em casa, por exemplo, “Então, em casa, vocês vão fazer um 

pequeno texto, utilizando la famille et l‟adjectif possessif, oui ?”. Compreendemos que 

mobilizar os alunos por meio da escrita de um texto é uma ação válida; todavia a 

produção poderia focalizar um dado gênero, seja escrito ou oral, pois, da maneira como 

é posta, o aluno talvez não compreenda a consigna e elabore frases, que, grosso modo, 

não contemplem um propósito comunicativo ou uma audiência, para que tenhamos um 

texto. Após a demanda, a estagiária F volta para o livro didático e resolve a questão 7 da 

página 41 (em anexo), cujo tema trata do determinante possessivo.  

Considerando o percurso empreendido pela estagiária F, no que diz respeito 

à mobilização de saberes – para o ensino e a ensinar – e ao meio pelo qual eles 

acontecem, elaboramos um quadro em que podemos ver do que se constitui o repertório 

da estagiária. Temos, portanto, uma relação entre o tipo de saber, evidenciado nas 

ações da estagiária F, e os recursos, de que ela se vale, para ensinar o objeto de ensino. 

Acompanhemos o quadro: 

Quadro 60 - Saberes e recursos mobilizados na aula 1 da estagiária F 

  Aula 1 

Etapa: intervenção acerca do objeto de ensino 

Objeto focalizado: Determinantes possessivos 

Saber mobilizado Recursos mobilizados pela estagiária F 

Saber para o ensino Compartilhamento do objeto através da leitura da questão da prova 

Saber a ensinar Apresentação das regras que definem essa classe gramatical de 

determinante possessivo 

Saber a ensinar Definição e construção de regras para o uso do determinante possessivo 

Saber a ensinar Relação entre a gramática da língua francesa e a da língua portuguesa 

Saber a ensinar Contextualização do uso/Funcionamento do determinante possessivo 

Saber para o ensino Presentificação do eixo leitura e escrita  

Saber a ensinar Explicação do uso do determinante possessivo e a sua variação em 

gênero, em pessoa e em número 

Fonte: Elaboração da autora.  

Assim, na etapa de intervenções sobre o objeto de ensino, percebemos uma 

maior ocorrência do saber a ensinar, no entanto, os dois saberes podem aparecer de 
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maneira mútua. Destacamos os saberes, conforme o objetivo pretendido da estagiária F, 

em uma dada explicação, por exemplo, se a ênfase seria do saber a ensinar sobre a 

gramática da língua francesa ou se seria do saber para o ensino no que se refere ao 

modo de compartilhar o objeto. Em síntese, temos a mobilização do saber para o 

ensino, quando a estagiária F compartilha o objeto por meio da leitura da prova e da 

presentificação do eixo leitura e escrita em sala. E temos o saber a ensinar, quando ela 

apresenta regras que definem os determinantes possessivos; define e constrói regras 

para usar o determinante possessivo; relaciona as gramáticas das línguas francesa e 

portuguesa; contextualiza o funcionamento e explica o uso do determinante possessivo e 

a variação de gênero, pessoa e número.  

Dessa maneira, reafirmamos a importância da análise da sala de aula de 

línguas e de suas interações, seja entre estagiário e aluno, seja entre estagiário e objeto 

de ensino, para a formação de professores de línguas e, no nosso, caso de FLE. A partir 

da análise realizada, podemos ter uma perspectiva do que faz o estagiário em sala e de 

como ele se mobiliza para alcançar seus propósitos professorais. Tendo obervado o agir 

da estagiária F, percebemos que os saberes estão em uma fase de desenvolvimento, 

apresentando-se ora estável, ora instável. Nesse sentido, o repertório do estagiário, 

formado de saberes a ensinar e para o ensino, permite-nos analisar as intervenções do 

estagiário em questão.  

Para compreendermos como a estagiária F interpreta seu agir em sala de 

aula, prosseguimos para a análise micro, concernente à autoconfrontação. 

5.1.2.6 Análise micro: Autoconfrontação da estagiária F  

Nesta seção, para realizarmos a análise da autoconfrontação 1 referente à 

aula 1 da estagiária F, começamos pela fotografia dessa autoconfrontação. Nessa foto 

temos o cenário cronológico de (interpret)ações produzido a partir do que diz a 

estagiária F sobre seu agir em sala de aula. Vejamos o quadro:  

Quadro 61 - Fotografia da Autoconfrontação 1 da estagiária F 

A autoconfrontação inicia. A estagiária fala como inicia a aula. Ela descreve o tipo de exercício 
solicitado em sala. Ela se auto-avalia, quanto aos erros de pronúncia cometidos por ela. Fala de 

como procede para atrair a atenção dos alunos. Fala dos momentos de exercícios feitos em sala. 

Trata de como planeja uma aula. A estagiária se lembra de um erro dela e o retoma em aula 

como tema. Fala de como procede para ensinar um objeto. Comenta que ela mesma tem 
dúvidas e descreve como ela procede para resolver esse conflito. Fala que fica nervosa quando 

os alunos dizem que não entendem um dado tema. Aborda um procedimento para ensinar um 

objeto. Fala da dificuldade que ela tem de ensinar o objeto focalizado na aula 1. Retoma o 
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procedimento de ensino. Aborda como escolhe o tema da aula. Fala do livro didático. Justifica 

o porquê de seguir o livro. Fala da interação com os alunos. Comenta que o tempo da aula é 

curto para corrigir todos os exercícios. Fala que percebe o erro de maneira mais rápida na 

autoconfrontação do que na aula. Descreve como inicia a explicação de um dado objeto de 
ensino. Fala que é importante repetir o vocabulário no primeiro semestre. Fala de procedimento 

de ensino. Comenta uma característica sua pessoal. Fala como ela resolve dúvidas. Fala de 

procedimento de ensino. Fala do tempo de aula novamente. A estagiária se auto-avalia mais 
uma vez. Justifica o uso de uma dinâmica. Ela comenta o momento em que copia no quadro, 

enquanto os alunos fazem algum exercício. Descreve um procedimento de ensino. Fala que 

poderia ter mais recursos materiais para ensinar. Fala de suas preferências para ensinar. Dá sua 

opinião sobre o uso do português na aula de francês. Caracteriza o grupo de alunos. Explica 
como fez uma dinâmica em sala. Fala sobre a repercussão de um tema em sala. Descreve um 

procedimento para ensinar. Fala das dúvidas dos alunos. Fala de um exercício de produção 

escrita. Comenta sobre a produção oral em sala. Descreve como procede com as dificuldades 
dos alunos. Fim da auto.  

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária F. 

A fotografia, inicialmente, aponta-nos que a interpretação da estagiária F 

traz várias ações, que se apresentam de maneira constante na sua aula. Como exemplo, a 

estagiária F sempre se empenha em descrever os procedimentos para ensinar um dado 

objeto, atualizando-nos sobre suas ações em sala de aula. Segundo as fotografias das 

estagiárias anteriores, J e G, a estagiária F trata mais, na autoconfrontação, da efetivação 

de suas condutas do que aquelas, assim, outros temas, como certas preferências para 

agir em sala, são abordados, mas em minoria. O cenário descrito na fotografia nos ajuda 

a ter uma visão geral do que acontece na autoconfrontação e nos mostra que a estagiária 

F segue o cenário da aula, tratando do que ela vê, mas também desenvolve outros temas, 

como auto-avaliação referente a erros de pronúncia cometidos por ela. Na medida em 

que isso acontece, a estagiária F está, também, direcionando a tematização da entrevista 

para dois segmentos da formação inicial de professores de FLE, o da ordem do ensino e 

o da ordem da aprendizagem, que trazem aspectos referentes aos papeis sociais que ela 

desempenha em sala de aula, de um lado, o de estudante, e de outro, o de estagiária.  

Quanto aos segmentos citados, observemos o quadro a seguir: 

Quadro 62 - Segmentos sobre o agir da estagiária F 

Segmentos Papel Social Conteúdos temáticos focalizados 

Ordem da 

aprendizagem 

Estudante  Inseguranças; 

 Auto-avaliação referente a erros de pronúncia; 

Ordem do 

ensino 

Estagiária  Procedimentos para ensinar; 

 Preferências por certas estratégias; 

 Exercícios;  

 Auto-avaliação referente aos saberes para o ensino e 

aos saberes a ensinar (dúvidas para contextualizar o 

objeto); 

 Planejamento; 
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 Resolução de dúvidas dos alunos; 

 Interação com o grupo de alunos. 

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária F. 

Como podemos ver, no que concerne à ordem da aprendizagem, a estagiária 

F trata das inseguranças, que vêm à tona no momento em que está dando aula, e das 

auto-avaliações sobre erros frequentes de pronúncia ou de gramática, como conjugações 

verbais. Para isso, ela põe em evidência o papel de estudante, resgatando que nas 

disciplinas de língua francesa na graduação, ela cometia desvios na pronúncia de certas 

palavras, como “ski” e “sport”. Referente à ordem do ensino, e assumindo o papel de 

estagiária, F evoca os seguintes temas: procedimentos para ensinar algum objeto, 

preferências por estratégias de ensino (o que ela gosta de realizar em sala), exercícios 

solicitados, auto-avaliação sobre o modo de compartilhamento do objeto, tais como 

dúvidas para contextualizá-lo, planejamento das aulas, resolução de dúvidas dos alunos 

e interações em sala com os alunos.  

A partir dessa identificação temática feita com base no que é evidenciado 

pela estagiária F na autoconfrontação, seguimos para a análise das figuras de ação, 

identificando os elementos linguístico-discursivos mobilizados nos fragmentos textuais 

em destaque. Vejamos o início da autoconfrontação, momento em que a estagiária F 

começa a assistir ao vídeo de sua aula e é solicitada, pela pesquisadora, a comentar suas 

ações:  

Quadro 63 - Fragmento A da Autoconfrontação 1 

Estagiária F: (...) Na Universidade, a professora da gente, nossa orientadora, ela ensina a 
contextualizar. Então, às vezes, a gente contextualiza, mas, nesse caso, aqui, eu achei 

importante colocar a definição, porque eles sentiram muita dificuldade. Isso aqui, na 

verdade, tinha sido dado, os adjetivos possessivos, mas eles sentiram tanta dificuldade na 
prova, como em fazer exercício, aí eu disse: “Não! „Vamo‟ começar tudo de novo!” Aí, eu 

comecei, dessa vez, daquela forma bem gramatical mesmo, assim, que talvez não seja 

correta, né, colocar definição, a classificação, fazer os exercícios. Eu não comecei pelo 

texto. Na verdade, a gente tinha começado antes, mas nessa repetição de tudo, eu não 

comecei pelo texto. (...) 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária F. 

Nesse primeiro fragmento, a estagiária F trata, de início, da orientação que é 

dada na sua formação como estagiária quanto a procedimentos de ensino, que, neste 

caso, tem a ver com os saberes para o ensino, de que falamos na seção anterior. Ela 

parte do princípio de que deve ser feita uma contextualização do objeto de ensino, que, 

nesse caso, trata-se dos determinantes possessivos em francês, e passa a interpretar esse 

momento didático, descrevendo-o. Percebemos que, dessa forma, o agir é compreendido 
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através da identificação e da caracterização de um contexto imediato, construído com 

elementos do entorno atual do actante, o que nos aponta para a figura de ação 

ocorrência. Enunciativamente, temos segmentos do tipo interativo discurso interativo, 

pois o conteúdo temático está organizado em relação direta com os fatores físicos e 

actanciais da situação de entrevista, sendo o eixo de referência temporal o dessa mesma 

situação, como no exemplo, “Não! Vamo começar tudo de novo!”, em que há discurso 

direto. Quanto a esse eixo, constatamos retomadas, que se dão através de formas 

verbais, por exemplo, no presente (ensina, contextualiza), no passado (tinha sido dado, 

comecei, tinha começado), no futuro (vamos começar) e no infinitivo (colocar, fazer) e 

dizem respeito às ações que constituem procedimentos para o ensino e que são 

contextualizadas na entrevista. Essa variabilidade verbal pode nos indicar que o actante 

tem a necessidade de falar do que faz, efetivamente, em sala, mas, ao mesmo tempo, 

utiliza tempos verbais diferentes para retomar, atualizar ou generalizar suas ações como 

estagiária e estudante em formação profissional. O que se confirma com o uso de 

organizadores temporais (às vezes, dessa vez), organizadores lógico-argumentativos 

(então, mas, na verdade, antes), dêiticos (nesse caso, aqui, nessa, daquela forma) e 

marcadores de interação (aí, né).  

Agentivamente, nessa figura de ação, a estagiária F é identificada por “eu”, 

pronome que marca a instância responsável pelo texto e o autor dos processos 

evidenciados no trecho, o que implica o estatuto de ator da estagiária F. A existência de 

“a gente” refere-se à estagiária F e aos alunos e, de maneira geral, aos estagiários de 

FLE. Outros pronomes também aparecem, tais como “ela” e “eles”, que se referem, 

respectivamente, à professora orientadora do estágio e aos alunos que têm a estagiária F. 

Quanto às relações predicativas, podemos observar relações diretas que tratam de 

processos de pensamento (achar) e de gestos (colocar, começar, fazer). Esses processos 

unem-se aos julgamentos emitidos, que se dizem respeito às certezas e às incertezas da 

forma como a estagiária F ensina em sala de aula, como, por exemplo, quando afirma 

que ensinar com ênfase na gramática, com definição e classificação, “talvez não seja 

correta”. Embora haja esse julgamento, há uma ação efetiva, mesmo que não seja 

proveniente da orientação dada pela professora do estágio. Notamos a mobilização da 

figura de ação ocorrência interna e externa, quando há tratamento do próprio agir da 

estagiária F e do agir dos alunos, como também da professora do estágio de FLE. 
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No início do fragmento B, temos a presença de outra figura de ação, a 

experiência. Neste caso, o agir é compreendido através de uma rotina, que, como 

podemos ver, no exemplo, é projetada em um procedimento de ensino frequente que é 

copiar no quadro o conteúdo que será explicado, enquanto os alunos chegam à sala de 

aula.  

Quadro 64 - Fragmento B da Autoconfrontação 1 

Estagiária F: (...) (Ininteligível) Eu tiro o começo da aula, quando eu preciso copiar, eu 

começo a copiar antes que todos os alunos tenham chegado, geralmente, eles, alguns 

demoram. (...) Esse (momento) aí é no comecinho da aula. Já é durante a aula. Mas os 

alunos ainda não estão todos. Eu acho que eu me lembro porque que eu coloquei antes (a 

explicação no quadro). É porque nesse dia era pra ser visto só a “autoévaluation”, que é tipo 

um resumo do que foi dado antes. Mas como eles tiveram muita dúvida, a gente vai... aí eu 

copiei tudo esquematizado na lousa em relação aos adjetivos possessivos, pra corrigir a 

“autoévaluation” e explicar de novo os adjetivos possessivos. (...) 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária F. 

Quanto ao aspecto enunciativo, o eixo de referência temporal que 

caracteriza essa figura é não limitado, mostrado pela frequência com a qual acontecem 

as ações, por exemplo, “Eu começo a copiar antes que todos os alunos tenham 

chegado”, denotando que se trata de algo recorrente no início de uma aula e anterior à 

chegada dos alunos. Essa atividade é contínua, tendo em vista que “geralmente” os 

alunos chegam após o horário da aula. Organizadores como “quando” e “durante” 

sinalizam também essa constância. Quanto à agentividade, o pronome “eu” instaura a 

estagiária F em um estatuto de ator, o que caracteriza a figura de ação experiência como 

interna. Os pronomes “eles” e “alguns” referem-se aos alunos, indicando uma 

figurativização do agir externa. Ao mesmo tempo, temos a presença da figura de ação 

ocorrência, pois percebemos que o procedimento para dar início à aula tanto é algo 

comum, quanto é pontual, acontece no começo da aula. Essa contextualização da 

situação de aula faz com que o seu eixo de referência temporal seja o mesmo da 

entrevista, como, por exemplo, aparece duas vezes o marcador de interação “aí”. As 

construções “eu coloquei” e “eu copiei” marcam uma anterioridade com relação ao eixo 

e esta engloba mais duas ações “pra corrigir” e “explicar”, que são também pontuais. Há 

uma massiva implicação da estagiária F na constituição do agir através do pronome 

“eu” e constatamos a figura de ação ocorrência interna.  

Compreendemos que a alternância, ora da ação experiência, ora da 

ocorrência, através desses recursos linguísticos, indica-nos que há uma visão geral do 

procedimento de ensino que acontece em sala de aula e do que ele é constituído, 
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respectivamente. Por exemplo, há uma rotina em sala que se inicia devido às 

necessidades vivenciadas em sala, como a prática de copiar no quadro informações 

referentes ao objeto de ensino a fim de retomar objetos de ensino ou de esperar os 

alunos que chegam atrasados para a aula. Relacionada a essa rotinização está a 

contextualização dos elementos que constituem o procedimento de ensino, como, por 

exemplo, a estagiária ensina um dado objeto a um grupo de alunos, em uma sala de 

aula, sendo essa inserção em uma situação de produção que a torna próxima à situação 

da autoconfrontação.   

A figura de ação ocorrência também está presente no fragmento C. Trata-se 

de um trecho sobre uma preferência ao ensinar, o que acaba justificando as ações que 

são realizadas em sala. Vejamos:  

Quadro 65 - Fragmento C da Autoconfrontação 1 

Estagiária F: (...) Eu acho que eu tento fazer da maneira que eu gostaria de ter na aula. Né? 

Que essa hora, a maioria dos meninos passa o dia estudando porque é à noite, a aula começa 

seis horas. Então, todos estudam. A maioria vem da faculdade, vem do cursinho, então eles já 
“tão” cansados. Se a gente não pedir pra eles falarem, eles vão dormir! Com certeza eles vão 

dormir! (risos) Então, eu peço pra que eles falem e leiam e tentem resolver comigo pra não 

ficar aquela monotonia assim. A aula passar mais... ser mais fluida. (...) 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária F. 

Dessa maneira, esse conteúdo temático está situado, simultaneamente, com 

os parâmetros da entrevista, sendo marcado pelo presente (“eu acho”, “eu tento”, “eu 

peço”). Essa localização se associa à marca de interação “né” e ao organizador lógico-

argumentativo “então” que sinalizam a permanência do mesmo eixo de referência 

temporal. Há uma forte implicação da estagiária F na constituição do agir, através do 

pronome “eu” e do “comigo” F (“Eu acho que eu tento fazer da maneira que eu 

gostaria de ter na aula”) e a retomada do agir dos alunos pelo pronome “eles” (“eles 

falem e leiam e tentem resolver comigo”). O que já nos aponta a ocorrência externa e 

interna. Há a presença de relações predicativas indireta, por meio de “eu tento fazer”, 

designando uma modalização pragmática, e direta, com os verbos “achar” e “pedir”,  

respectivamente, de pensamento e de gestos concernentes à estagiária F.  

Com relação aos três fragmentos apresentados, vimos que a compreensão do 

agir acontece através de uma contextualização de uma situação e de uma rotinização das 

práticas, o que condiz com as figuras de ação ocorrência e experiência. Já no fragmento 

D, temos a figura de ação acontecimento passado, notemos: 
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Quadro 66 - Fragmento D da Autoconfrontação 1 

Estagiária F: (...) Eu pedi a prova de alguém da aula passada porque eu vi que teve muita 

gente que errou essa questão (dos adjetivos possessivos). Então, eu expliquei assim, 

teoricamente, escrevi a definição e peguei a prova pra corrigir as questões. Comecei a 

perguntar aos alunos quais os itens que eles erraram pra eu poder fazer com eles, porque eu 

“tava” sentindo que não tinha terminado o dever ainda com aquela prova. Porque, 

normalmente, quando faz uma prova assim, encerrou! Mas não encerrou, porque eles não 
entenderam, então a gente vai ter que voltar de novo... mas a gente só corrigiu essa questão 

mesmo, porque nas outras eles não tiveram dificuldade. 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária F. 

Esta figura, como podemos perceber, traz uma compreensão do agir pela via 

de uma retrospectiva, inserindo-se em segmentos de relato interativo, que se caracteriza 

pelo fato do conteúdo temático não ter o mesmo eixo da entrevista e do actante estar 

implicado no acontecimento narrado. Assim, o destaque vai para um procedimento de 

ensino sobre os determinantes possessivos realizado na aula. Para isso, há uma forte 

ocorrência verbal (pedir, ver, explicar, escrever, pegar, corrigir, começar, pode fazer) 

com relação ao agir da estagiária F, que tem localização marcada, em sua maioria, pelo 

pretérito perfeito (“eu pedi”, “eu vi”, “teve”.). Do ponto de vista agentivo, esse tom de 

relato de um acontecimento dado à interpretação do agir faz com que haja uma presença 

constante do pronome “eu” e uma referência aos alunos através de “alguém”, “a gente” 

e “eles”, remetendo-se aos protagonistas do fato, caracterizando ação acontecimento 

passado interna e externa.  

Percebemos que as ações são relatadas, como se um fato estivesse sendo 

contado, assim temos o exemplo “Eu pedi a prova de alguém da aula passada”, no qual 

o termo em destaque se trata de um organizador temporal, referindo-se a um 

acontecimento anterior ao da situação relatada, ou seja, ao fato de muitos alunos terem 

errado a questão sobre o referido objeto. Interessante notar que um fato serve de base e 

de compreensão para o outro, por exemplo, quando a estagiária F pediu a prova para um 

dos alunos era para que pudesse reapresentar os determinantes possessivos e os alunos 

pudessem apreendê-los. Dessa forma, notamos uma estrutura entre os fatos contados, há 

uma situação inicial (“Eu pedi a prova de alguém da aula passada”), um acontecimento 

inesperado (“porque eu vi que teve muita gente que errou essa questão”), uma tentativa 

de resolução (“escrevi a definição e peguei a prova pra corrigir as questões” e “Comecei 

a perguntar aos alunos quais os itens que eles erraram pra eu poder fazer com eles”) e 

uma avaliação (“eu „tava‟ sentindo que não tinha terminado o dever ainda com aquela 
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prova” e “a gente vai ter que voltar de novo... mas a gente só corrigiu essa questão 

mesmo, porque nas outras eles não tiveram dificuldade”).  

Como podemos ver, a estrutura é algo recorrente na aula da estagiária F (cf. 

figura 4 concernente ao desenvolvimento temático realizado em subetapas) e na 

autoconfrontação. Podemos dizer que é através de uma estrutura que a estagiária 

compreende a “lógica” das suas ações e tenta refletir sobre elas. Nesse sentido, 

encontramos no próximo fragmento, informações sobre essa reflexão, vejamos:  

Quadro 67 - Fragmento E da Autoconfrontação 1 

Estagiária F: (...) Fui pelo “bisu”. Eu tentei da maneira que eles entendessem mais, assim, 

diretamente, e não tradicional, do jeito que a gente aprende mesmo. (...) Esquematizar e 

procurar ir logo na frase. E essa diferença do “possédé” e “qui possède”. Tentar identificar 

esses dois e a partir desses dois... (...) 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária F. 

Nessa parte, o que está em evidência é estratégia usada para ensinar o 

determinante possessivo, ou seja, trata-se, mais uma vez, de um procedimento ligado ao 

saber para o ensino e à preferência para ensinar. No caso, a referência é feita a um 

termo chamado pela estagiária F de “bisu”, que significa, em linguagem popular, uma 

informação específica ou “dica” dada a alguém. Segundo o trecho, esse procedimento é 

definido como uma maneira de ensinar direta, que vai da identificação dos recursos 

linguísticos para o uso, o que teria a ver com a “diferença do „possédé‟ e „qui possède‟”. 

Essa reflexão da atividade de ensino é sustentada pela forma como a estagiária F 

também aprendeu o objeto de ensino em destaque, nesse sentido, ela toma como 

parâmetro o seu processo de aprendizagem do francês, refletindo que ele pode servir 

para a sua aula.  

Esse fragmento traz uma figura de ação definição que se apresenta em 

segmentos de discurso teórico e interativo, tornando o eixo de referência temporal não 

limitado. Os verbos “fui” e “tentei”, no passado, e “Esquematizar e procurar ir” e 

“Tentar identificar”, no infinitivo, tratam de gestos e processos que remetem ao 

procedimento de ensino. Agentivamente, o pronome “eu” marca o início do exemplo ao 

lado de uma instância agentiva coletiva oculta, que tanto se refere à estagiária F, quanto 

aos alunos, ao mesmo tempo, como acontece em “esquematizar e procurar”. Assim 

como, aparece um tom pragmático referente à responsabilidade da estagiária em 

“tentar” ensinar de uma maneira que os alunos (pudessem) entender melhor. Tais 

aspectos evidenciam a ação definição interna e externa.  
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Tendo em vista os elementos linguísticos-discursivos sinalizados para 

podermos acessar a maneira como a estagiária F compreende seu agir em sala, 

apresentamos uma síntese, no quadro a seguir:  

Quadro 68 - Síntese das figuras de ação da estagiária F 

Fragmento  Figura de ação 

mobilizada 

Entidades linguístico-discursivas Ação 

interna e/ou 

externa 

A Ocorrência “Não! Vamo começar tudo de novo!”; 

“ensina, contextualiza”; “tinha sido dado, 
comecei, tinha começado”; “vamos 

começar”; “colocar, fazer”; “às vezes, 

dessa vez”; “então, mas, na verdade, 

antes”; “nesse caso, aqui, nessa, daquela 

forma”; “aí, né”; “eu”; “a gente”; “ela”; 

“eles”; “achar”; “colocar”; “começar”; 

“fazer”; “talvez não seja correta”; 

Interna / 

Externa 

B Experiência “Eu começo a copiar antes que todos os 

alunos tenham chegado”; “eu”; “eles”; 

“alguns”; “geralmente”; 

Interna/ 

Externa 

Ocorrência “Aí”; “eu coloquei”; “eu copiei”; “pra 

corrigir”; “explicar”; 

Interna/ 
Externa 

C Ocorrência “Eu acho”; “eu tento”; “eu peço”; “né”; 

“então”; “eu”; “comigo”; “eles”; “eu tento 

fazer”; “achar”; “pedir”; 

Externa/ 

Interna 

D Acontecimento 

passado 

“Pedir, ver, explicar, escrever, pegar, 

corrigir, começar, pode fazer”; “Eu pedi a 

prova de alguém da aula passada”; “eu 
pedi”; “eu vi”; “teve”; “eu”; “alguém”; “a 

gente”; “eles”; 

Interna/ 

Externa 

E Definição “Fui”; “tentei”; “Esquematizar e procurar 

ir”; “Tentar identificar”; “eu”. 

Interna/ 

Externa 

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária F.  

Como podemos constatar, a figura de ação mais mobilizada é a ocorrência, 

tanto interna, quanto externa. A compreensão do agir se dá, em grande parte, pelo 

compartilhamento contextualizado de uma situação de produção. Todavia, essa 

compreensão também tem a ver com as escolhas da estagiária F que, por sua vez, têm 

relação com a rotina do grupo ou com uma “lógica” de procedimentos para o ensino, 

mesmo que dependa das “preferências” da estagiária F. Flagramos, ainda, a presença de 

uma compreensão do agir por meio de retrospectiva e de reflexões.  

Dentre tais aspectos, percebemos que grande parte do conteúdo temático dos 

fragmentos está relacionada ao momento de intervenções sobre o objeto de ensino 

“determinantes possessivos”, tema principal da aula 1 lecionada pela estagiária F. Os 
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outros objetos de ensino ficam em segundo plano, quando a estagiária começa a falar 

sobre seu agir, constatando que o eixo gramática também é ressaltado na situação de 

interpretação do agir do estagiário. Compreendemos que essa focalização é feita com 

base em uma tentativa de justificar os recursos (identificação do objeto, 

contextualização), de que ela se utiliza, em função dos saberes que tem sobre os objetos 

de ensino, isto é, seu repertório de estagiária. Dessa maneira, a estagiária F 

compreende seu agir em sala de aula da seguinte maneira: 1. como um conjunto de 

procedimentos; 2. como uma estrutura baseada em etapas que podem ser retomadas e 3. 

como uma reflexão ou auto-avaliação desses procedimentos. Assim como as análises 

micro das estagiárias anteriores, a da estagiária F apresenta um misto de figuras de ação 

que caracterizam, podemos dizer, seu estatuto de estagiário em desenvolvimento 

profissional.  

Considerando o que apresentamos, na próxima seção, realizamos o mesmo 

percurso, indo do macro ao micro, para analisar a aula e a autoconfrontação da 

estagiária K.  

5.1.2.7 Análise macro: Aula da Estagiária K 

 Nessa seção, empreendemos a análise macro da aula 1 da estagiária K, 

estagiária e estudante da Instituição 1. Essa aula teve como duração 1h40 minutos e os 

seguintes temas: le pronom on, les verbes au présent, le futur proche e les déterminants 

possessifs (cf. quadros 12 e 14). O livro didático utilizado por essa estagiária, é o 

mesmo utilizado pela estagiária F, o Latitudes 1. Durante a observação, fica clara a 

influência do livro na organização da aula, pois é a partir dele que a estagiária se orienta 

para selecionar os objetos de ensino e os exercícios. Então, como já apontamos, os 

temas das aulas, considerando as aulas analisadas das quatro estagiárias, são indicados 

pelo livro didático. Para conhecermos o contexto físico da sala de aula da estagiária K, 

elaboramos um quadro com as características do ambiente, vejamos: 

Quadro 69 - Descrição do contexto físico 

Período da aula: noite. Sala de aula do bloco didático recém-inaugurado. Cadeiras, em filas, 

para trinta pessoas. Uma mesa para a estagiária com uma cadeira. Em cima dessa mesa 
estavam o livro didático, fotocópias de outros materiais didáticos, pinceis para escrever no 

quadro e um apagador. Um Datashow, instalado no teto, sem funcionar e direcionado para o 

quadro branco, que mede cerca de 1 metro e 50 centímetros de altura por 3 metros de largura. 

Sala bem iluminada e climatizada. 1 estagiária, 20 alunos e 1 pesquisadora.  

Fonte: Aula 1 da estagiária K 
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Após essa primeira descrição do local, onde aconteceu a aula observada, 

fizemos uma segunda descrição, que corresponde ao cenário cronológico de ações 

realizadas pela estagiária K. Assim, nessa descrição, fica evidente o que dissemos, há 

pouco, sobre o fato da estagiária sempre recorrer ao livro didático para explicar um 

dado objeto ou para aplicar algum exercício em sala. Acerca disso, observemos a 

fotografia da aula: 

Quadro 70 - Fotografia da aula 1 da estagiária K 

A estagiária inicia a aula. Pergunta, em francês, para os alunos sobre um exercício do livro 

didático. Indica a página a ser trabalhada em sala. Pergunta se os alunos fizeram. Retoma, em 

português, o tema da aula passada. Lê uma questão do livro e pede para os alunos responderem. 
Ela escreve no quadro branco os itens dessa questão, enquanto os alunos terminam de 

respondê-la. Ela inicia a correção. A estagiária pede que cada um dos alunos leia uma resposta 

e escreva no quadro. Ela confere as respostas, lendo em voz alta e sublinhando os verbos. Ela 

verifica o significado de alguns termos e explica, ora em francês, ora em português. Ela lê um 
item, de cada vez, junto com os alunos. A estagiária inicia um novo tema. Ela escreve no 

quadro exemplos e os explica. Ela pede para que os alunos leiam esses exemplos. Ela lê outra 

questão do livro didático. Pergunta se os alunos compreenderam os exemplos dessa questão. 
Ela entrega aos alunos uma fotocópia e pede para que eles respondam uma questão. Tira 

dúvidas desse exercício, enquanto os alunos respondem. Ela inicia a correção, pedindo para 

que cada aluno leia um exemplo. A estagiária lê um exemplo de cada vez e todos os alunos, em 
seguida, leem juntos. Ela esclarece dúvidas em português. Pede para os alunos responderem 

outra questão da mesma fotocópia. Ela esclarece dúvidas de vocabulário em português. Volta 

para o livro didático, indicando a página. Lê uma questão do livro sobre um tema de aulas 

anteriores e pede para os alunos lerem. Inicia a realização do exercício junto com os alunos e 
esclarece dúvidas, ora em francês, ora em português. Pede para os alunos responderem em casa 

o restante das questões do livro. A estagiária encerra a aula. 

Fonte: Aula 1 da estagiária K. 

Essa foto da aula 1 da estagiária K nos mostra três informações relevantes 

sobre suas ações, como, a presença constante do livro didático, a alternância frequente 

entre a língua francesa e a língua portuguesa na interação com os alunos e a ênfase dada 

ao eixo leitura e produção escrita, através de exercícios de escrita do livro e de 

fotocópias de outros materiais didáticos, como gramáticas de exercícios do francês. 

Nesse sentido, as ações da estagiária K para ensinar o FLE ocorrem de maneira 

cronológica, relacionando-se às três características apontadas, ou seja, no início da aula, 

a estagiária está com o livro didático em mãos e fala em francês, para explicar o tema da 

aula, ela tenta explicar somente em francês e para resolver os exercícios escritos e 

realizar leituras, ela utiliza as duas línguas em alternância. Compreendemos que para 

cada momento da aula, é como se houvesse uma ação e um constituinte que só faz 

sentido junto àquela ação, como podemos ver na fotografia.  
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Para termos uma melhor compreensão do que acontece na aula da estagiária 

K, elaboramos uma terceira descrição com base nas ações e nas verbalizações que 

materializam as etapas da aula 1. Vejamos o quadro a seguir: 

Quadro 71 - Ações e verbalizações da aula 1 da estagiária K 

Etapas da aula Ações Verbalizações 

  
 

Início  

Saúda os alunos  “Bonsoir!”; 

Pede para abrir o livro 
 

“Ouvrez la page trente-quatre, l‟exercice. Page 
trente-quatre.”;  

Pergunta sobre um 

exercício 

“Vous avez fini l‟exercice de la page trente-

quatre?”; 

Retoma um tema  “Le cours dernier, on a étudié le pronome on. 

N‟est-ce pas? Le pronome on. Qu‟est-ce que 

signifie le pronome on?”; “É como se fosse o 

“a gente” en portugais.”; 

Pede para que os alunos 

respondam o exercício 

“Dix-huit, conjuguez les verbes dans la forme 

qui convient. Une minute.”; 

Corrige o exercício com 

a leitura dos alunos 

“Allons-y? Qui a répondu la première 

question?”; “Ok, parlez!”; “Tu peux venir au 
tableau? Pour écrire...”; “Merci. Qui peut 

venir? Un autre volontaire”; 

 
 

 

 

 
Intervenções 

acerca do 

objeto de 
ensino 

Inicia um novo tema “Então. Ça va? Je peux effacer? Le futur 
proche. C‟est un nouveau temps verbal, 

verbal.”; “Le futur proche. C‟est comme en 

portugais. C‟est le temps verbal qui signifie 

que quelque chose va arriver. Ça va?”; 

Explica os exemplos 

escritos no quadro 

branco 

“Je vais partir aujourd‟hui. Tu vas voir le film 

avec nous? Il va manger au restaurant avec 

Lucie? (...) O que é que vocês podem ver que é 
muito comum em todos os verbos? Em todas 

essas frases?”; “Le verbe aller plus l‟infinitif 

du verbe”; 

Pede para que os alunos 
leiam esses exemplos 

“Qui peux lire pour moi?”;  

Pede para que os alunos 

respondam o exercício  

“Très bien. Ça va? Doutes? Non? Question 

dix-neuf. Lisez les phrases, puis complétez.”; 

“Cinq minutes pour répondre la première?” 

Corrige o exercício com 

a leitura dos alunos 

“Alors, allons-y? Question 1.; “Deux, vos 

parents rentrent de vacances aujourd‟hui? Non, 

ils vont rentrer de vacances... Quelle 

expression?”; 

Tira dúvidas “Au futur proche. Il y a d‟autres temps verbal, 

verbaux, au futur. Il y a le futur simples, le 

futur passado, futur antérieur, du passé. Nesse 
caso, é o futur proche.”; “Non. Non. Le futur 

proche sert à utiliser pour ce qui va 

arriver(...)”; 

Solicita exercício “Questions trois. Pouvez-vous faire la 
questions trois ? Vou pular para a terceira 

pergunta. Ça va?”; 

Encerramento  Encerra a aula  “Alors, pour faire chez vous, para casa, casa de 

vocês, terminer les questions de la page trente-
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cinq et trente-six, d‟accord? Ça va? À jeudi.” 

Fonte: Aula1 da estagiária K.  

Notemos que, independente do objeto de ensino, a estagiária K segue o 

mesmo passo a passo em aula, por exemplo, introdução do objeto de ensino, explicação, 

exercício, correção seguida de leitura, exercício. Diante disso, colocamos somente a 

informação de que é um exercício, mas não colocamos a fonte, que, no caso, é tanto do 

livro didático, quanto de fotocópias. Observamos que essa regularidade dialoga, 

claramente, com as subetapas de desenvolvimento temático (cf. figura 4), pois há a 

seleção do objeto de ensino (pronome “on” ou futur proche), atrelada a um eixo de 

estudo da língua, no caso, o eixo gramática, e a explicação das regras seguida de 

exercícios de escrita, leitura das respostas e correção. Percebemos que, no caso dessa 

aula, a estagiária não solicitou uma produção escrita ou oral, mas isso não invalida a 

estrutura encontrada em sua aula, considerando as subetapas de que falamos.  

Compreendemos que o aspecto regular encontrado nas aulas tanto da 

estagiária K, quanto das demais estagiárias, J, F e G, como vimos nas outras seções de 

análise, sinalizam uma preocupação em lecionar, que tem a ver com o que está 

programado para o curso, no qual atuam, e com o que elas sabem sobre o ensino do 

francês. O que corresponde aos saberes a ensinar e para o ensino de que precisam para 

dar a aula. No caso da aula 1, esses saberes estão relacionados ao domínio gramatical, 

pois, mesmo que haja o trabalho com os eixos como leitura e escrita, na realização de 

exercícios de escrita e de leitura, por exemplo, tudo o que acontece em aula, como esses 

exercícios, é voltado para a prática do eixo gramática. Assim, temos um somatório de 

1h20 minutos de aula de gramática e 00:20:00 minutos para leitura e escrita, com base 

em exercícios de gramática. Nesse sentido, passamos a analisar tais saberes, tendo em 

vista fragmentos selecionados, segundo o objeto de ensino “futur proche”. Damos 

destaque a esse tema, porque os outros já tinham sido ensinados e estão presentes, nesta 

aula, apenas nos exercícios de revisão que precedem a explicação do futur proche. 

Vejamos, então, o fragmento A:  

Quadro 72 - Fragmento A da aula 1 da estagiária K 

K : (...) Então. ((escreve no quadro com a caneta verde: Então)). Ça va? ((põe o pincel verde 
sobre a mesa, pega o apagador)) Je peux effacer? ((apaga o lado direito do quadro. Em seguida, 

a professora inicia novo tema de aula falando e escrevendo no quadro)). Le futur proche. C‟est 

un nouveau temps verbal, verbal. (...) Le futur proche. C‟est comme en portugais. C‟est le 

temps verbal qui signifie que quelque chose va arriver. Ça va? Significa que alguma coisa vai 
acontecer num futuro próximo ((fala se posicionando de costas para a turma)). Je vais partir 
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aujourd‟hui ((lê esse exemplo e mais cinco)). Tu vas voir le film avec nous? Il va manger au 

restaurant avec Lucie? Nous allons étudier la littérature. Vous allez voyager le samedi 

prochain. Elles vont danser ce soir. O que é que vocês podem ver que é muito comum em todos 

os verbos? Em todas essas frases? ((Gesticula com o braço direito de modo a fazer um círculo 
no sentido anti-horário sobre os exemplos grafados no quadro)). 

Aluna: infinitivo. (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária K. 

O ensino do futur proche acontece após a realização de algumas questões, 

do livro didático, sobre o pronome “on” e a conjugação de verbos no presente. Inicia-se, 

então, o momento de intervenções sobre o objeto de ensino, no qual temos um tema 

novo, selecionado, também, a partir de uma questão do livro (cf. anexo da página 35 do 

livro didático Latitudes 1). A estagiária K, após fazer uma breve revisão dos temas 

citados, apresenta uma definição para o futur proche, afirmando que “C‟est le temps 

verbal qui signifie que quelque chose va arriver” (É o tempo verbal que significa que 

algo vai acontecer). Ao mesmo tempo em que fala as informações, a estagiária K as 

escreve no quadro branco; é o que acontece com alguns exemplos em que há o futur 

proche, como “Je vais partir aujourd‟hui” e “Tu vas voir le film avec nous?” (Eu vou 

partir hoje e Você vai ver o filme conosco?). De base desses exemplos, a estagiária K 

busca fazer com que os alunos tentem perceber a formação estrutural do futur proche, 

ao fazer a seguinte pergunta “O que é que vocês podem ver que é muito comum em 

todos os verbos? Em todas essas frases?”. Diante desse questionamento, uma aluna 

responde, dizendo que é o infinitivo. As duas ações da estagiária k viabilizam a 

mobilização do saber a ensinar a língua francesa, acessando o conceito de futur proche 

e o exemplificando. A seguir, no fragmento B da aula, a estagiária K entra na formação 

do tempo verbal estudado:  

Quadro 73 - Fragmento B da aula 1 da estagiária K 

K : (...) ((sinaliza de maneira positiva, apaga o quadro do lado esquerdo e prossegue a 

explicação)). Il y a deux choses. A gente viu na aula passada, nas aulas passadas, la 

conjugaison du verbe aller. Ça va? Oui ou non?  
Aluna: oui. 

K: Le verbe aller plus l‟infinitif du verbe ((escreve no quadro aller plus verbe à l‟infinitif)). Ça 

va? Par exemple, je vais partir aujourd‟hui. Quem tá no infinitivo? 

Aluna: partir. 
K: Partir. Très bien. Qui peut lire pour moi? Vanessa, tu peux lire?  

Aluna Vanessa: Je vas partir aujourd‟hui. 

K: Très bien. Andressa. 
Aluna Andressa: Tu vas voir le filme avec nous? (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária K. 
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Após apresentar alguns exemplos, como vimos no fragmento anterior, a 

estagiária K aborda, em aula, a construção do futur proche. Para isso, ela destaca dois 

pontos: o verbo aller (“ir”, em francês) e o infinitivo de um dado verbo e, em seguida, 

escreve no quadro a seguinte informação “aller plus verbe à l‟infinitif” (ir mais verbo no 

infinitivo). Ao focalizar essa formação estrutural, a estagiária K retoma os exemplos que 

tinha acabado de apresentar, perguntando qual verbo está no infinitivo, de um dos 

exemplos, (“Par exemple, je vais partir aujourd‟hui. Quem tá no infinitivo?”) e 

solicitando a leitura dos outros exemplos (“Qui peut lire pour moi?”). Nesse momento, 

temos, de um lado, a mobilização do saber a ensinar e, de outro lado, do saber para o 

ensino. Quanto ao primeiro, ele se apresenta, quando a estagiária K recorre à estrutura 

do futur proche, e quanto ao segundo, ele é mobilizado, quando a estagiária K solicita 

que os alunos leiam os exemplos que ela escreveu no quadro, compartilhando, assim, o 

objeto de ensino. Percebemos que esse tipo de compartilhamento, isto é, esse processo 

de leitura de exemplos da gramática francesa, é constante na aula da estagiária K e se 

associa a exercícios de escrita que ela pede, como, por exemplo, podemos ver no 

fragmento C: 

 

Quadro 74 - Fragmento C da aula 1 da estagiária K 

Aluno: (...) Ei K, nessa primeira aqui, ele tá perguntando assim se ele vai terminar essa 

semana?  

K: Vocês colocam na negação, só. Il ne va pas terminer... ou vocês podem colocar no futuro já. 

Prochaine semaine. Ça va? É bem aberta essa questão, na verdade.  
Aluno: Cette semaine ou semaine prochaine.  

K : Semaine prochaine. Vous devez utilisez les verbes qu‟on a vus dans la salle de classe. Ça 

va? Le verbe aller plus l‟infinitif de quelque verbe que la question demande. Que a questão 
pede, no caso, né? Doutes de vocabulaire?  

Alunos: Par exemple...  

K: Par exemple, la première. Répondez aux questions en variant les compléments de temps. 
Exemple, André part aujourd‟hui? Non, il va partir demain. Et ses parentes? Il vont partir dans 

trois jours. Vous pouvez imaginez, d‟accord? Peter a terminé son stage cette semaine? Non, Il 

va terminer son stage la semaine prochaine. Et sa femme?  

Aluno: Elle va terminer son stage la semaine prochaine aussi. 
K: Très bien, Marco Antônio. Peut être, elle va terminer. On va utiliser deux verbes...  

Aluna: Ela vai terminar o estágio, né ? 

K: oui. (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária K. 

Nesse fragmento, a estagiária K esclarece um exercício (de uma fotocópia 

de uma gramática do francês; cf. anexo) que ela solicitou após a explicação do futur 

proche. Tal exercício, em foco no fragmento C, trata-se de uma questão sobre o uso do 

futur proche com as seguintes expressões de tempo “cette semaine, aujourd‟hui, ce 
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mois-ci, cette année”. A estagiária K retoma a formação do tempo verbal estudado (“Le 

verbe aller plus l‟infinitif de quelque verbe que la question demande” e “on va utiliser 

deux verbes”
83

) e a sua construção com as expressões citadas para explicar o exercício. 

Temos aí, o saber a ensinar segundo a estrutura do futur proche em associação com os 

complementos de tempo, que reforçam a realização futura de um acontecimento. 

Constatamos, também, o saber para o ensino, quando a estagiária K compartilha o futur 

proche através do eixo leitura e escrita, principalmente, com ênfase dada à escrita por 

meio dos exercícios gramaticais.  

Podemos destacar alguns aspectos positivos nessa interação, um é que a 

estagiária K, constantemente, concentra-se em averiguar se os alunos têm dúvidas de 

vocabulário; é, então, um momento oportuno para que eles possam se reportar à 

estagiária em língua francesa. O outro é o frequente trabalho com a leitura e escrita, 

embora seja feito sob um conceito de língua que compreendemos como tradicional, 

apoiando-se mais na estrutura do que na semântica.   

Isso fica mais evidente no próximo fragmento, quando a estagiária introduz 

a noção de que há, em francês, outros tempos verbais para designar o futuro, como o 

futur simples e o futur antérieur. Vejamos:  

Quadro 75 - Fragmento D da aula 1 da estagiária K 

K : (...) Au futur proche. Il y a d‟autres temps verbal, verbaux, au futur. Il y a le futur simples, 

le futur passado, futur antérieur, du passé. Nesse caso, é o futur proche.  
Aluna: Mas tem também diferença ou tanto faz no final das contas? 

K: Non. Non. Le futur proche sert à utiliser pour ce qui va arriver dans un jour le plus proche 

du jour du moment où je parle. Par exemple, uma coisa que vai acontecer bem próximo. 

Semana que vem. Uma coisa que você sabe que vai acontecer e que é pontual, assim. Tá 
entendendo mais ou menos? O futur simples, que a gente vai ver mais na frente, ele é de coisas 

um pouco mais extensas. Situações de... não é tão próximo. No futur proche não, uma coisa 

vem atrás da outra, encadeada. Ça va? E tem outra formação de radical, essas coisas todas. 
Ça va? Questions trois. Pouvez-vous faire la questions trois ? Vou pular para a terceira 

pergunta. Ça va? (...) 

Fonte: Aula 01 da estagiária K. 

Como podemos ver, é nesse momento que a estagiária K se aproxima de um 

conceito de futur proche viabilizado pelo seu contexto de uso. Nesse sentido, quando a 

estagiária K afirma que “Le futur proche sert à utiliser pour ce qui va arriver dans un 

jour le plus proche” (o futuro próximo serve na utilização daquilo que vai acontecer em 

um dia próximo), ela resgata uma definição mais funcional, baseada no uso desse tempo 

verbal. Além disso, ela detalha que há uma “formação de radical” que se diferencia de 

                                                             
83 “O verbo ir mais o infinitivo de algum verbo que a questão pede” e “vamos utilizar dois verbos”.  
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um futuro para outro. Neste caso, temos a mobilização do saber a ensinar através do 

contexto de uso do futur proche.  

Esse fragmento dialoga com a noção de que o futur proche (CHARTRAND 

et al,1999) é um tempo mais utilizado na oralidade; o que poderia dar margem para o 

trabalho com o contexto de uso desse tempo e de outros do futuro, como os citados pela 

estagiária K. No entanto, não há comentários acerca dessa utilização, o que nos aponta 

uma instabilidade com relação ao saber a ensinar sobre o futur proche e as demais 

realizações do futuro em língua francesa. Considerando esse viés, a estagiária K poderia 

expor, novamente, toda a conjugação do verbo aller, por escrito, e construir outros 

exemplos, em conjunto com o grupo de alunos e, consequentemente, ela continuaria 

abordando a escrita, mas também a compreensão e a produção oral, mesmo que de 

maneira breve. Essa ação também possibilitaria mostrar as formas de realização do 

futuro baseada no uso da língua francesa.  

Tendo em vista como os saberes – a ensinar e para o ensino - aparecem no 

momento de intervenções sobre o objeto de ensino futur proche na aula da estagiária K, 

elencamos os recursos de que ela se utiliza para mobilizar tais saberes. Essa relação 

constitui o que chamamos de repertório do estagiário e podemos observá-la no quadro 

a seguir: 

Quadro 76 - Saberes e recursos mobilizados na aula 1 da estagiária K 

  Aula 1 

Etapa: intervenção acerca do objeto de ensino 

Objeto focalizado: Futur proche 

Saber mobilizado Recursos mobilizados pela estagiária K 

Saber a ensinar Apresentação da definição e de exemplos; 

Saber a ensinar Apresentação da estrutura do futur proche,  

Saber para o ensino Presentificação do eixo leitura; 

Saber a ensinar Associação da estrutura com os complementos de tempo; 

Saber para o ensino Presentificação do eixo leitura e escrita; 

Saber a ensinar Contextualização do uso do futur proche.  

Fonte: Elaboração da autora.  

O quadro nos mostra que a estagiária K mobiliza os dois tipos de saberes 

evidenciados por meio de recursos, que ela seleciona para ensinar um dado objeto e 

que, no caso da aula 1, faz parte do eixo gramática. No que diz respeito ao saber a 

ensinar, a estagiária mobiliza-o quando apresenta a definição, exemplifica e mostra a 

estrutura do futur proche; quando ela associa essa estrutura com os complementos de 

tempo em francês e quando contextualiza o uso desse tempo verbal. Quanto ao saber 
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para o ensino, esse aparece na presentificação do eixo leitura e escrita. De maneira 

geral, esse recurso está presente nas aulas analisadas de todas as estagiárias que 

participaram dessa pesquisa, o que confirma a efetivação do objeto de ensino gramatical 

por meio desse eixo. Esse levantamento nos mostra que há um fazer efetivo na sala de 

aula de estágio de FLE, e que, ao mesmo tempo, ao longo dos fragmentos, há, também, 

instabilidades quanto ao saber a ensinar, ou seja, quanto ao objeto de trabalho do 

estagiário, no nosso caso, a língua francesa.  

Diante dessas constatações, seguimos para a análise micro, concernente à 

autoconfrontação da aula 1 da estagiária K.  

5.1.2.8 Análise micro: Autoconfrontação da estagiária K  

Nesta parte, realizamos a análise micro referente à autoconfrontação 1 da 

aula 1 da estagiária K. Iniciamos pela fotografia do cenário cronológico de 

interpret(ações) construído pela estagiária K em situação de entrevista. Vejamos o 

quadro: 

Quadro 77 - Fotografia da Autoconfrontação 1 da estagiária K 

A autoconfrontação inicia. A estagiária observa o vídeo de sua aula e começa a falar do início 

da aula. Ela fala do planejamento das aulas, em geral, e de uma preferência por um 

procedimento de ensino, relacionando com sua aprendizagem. Fala, novamente, do 
planejamento com objetivo na interação com os alunos. Descreve a escolha de um 

procedimento de ensino. Fala da influência de outras disciplinas. Fala de um exercício 

gramatical que ela havia solicitado. Fala de um momento em que os alunos têm dúvidas de 
vocabulário. Comenta sobre a escolha de um procedimento de ensino quando há esse tipo de 

dúvidas. Fala de suas angústias com relação às dúvidas de vocabulário dos alunos. Comenta 

sobre o agir de professores que teve. Fala de como ensina um objeto gramatical. Fala de como 
faz para explicar um dado objeto. Fala de um procedimento para um exercício de escrita e de 

oralidade. Trata do objetivo de um exercício para os alunos. Fala de uma dúvida de aluno e de 

como ela procedeu para solucionar. Fala da sua posição como estagiária com relação aos 

alunos que a questionavam no início das aulas. Descreve uma correção de exercício. Fala de 
um procedimento e de uma preferência para ensinar. Fim da auto.  

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária K. 

A partir desse quadro, percebemos como a estagiária K reconstrói o cenário 

da entrevista, tratando de temas relacionados, diretamente ou não, ao que ela observa. 

Como sabemos, esse cenário é proveniente da sala de aula, onde aconteceu seu estágio 

de regência de FLE e, em alguns momentos, a estagiária K sai da cena da aula para, por 

exemplo, dar opiniões ou fazer comentários sobre a maneira como gostaria que a língua 

francesa lhe fosse ensinada. Neste caso, podemos observar nas tematizações apontadas 

que o papel social de estagiário sempre está relacionado ao de estudante, pois é 
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recorrente a associação entre experiências ora da aprendizagem, ora do ensino. No 

quadro, seguinte, de segmentos sobre o agir elencados a partir da fotografia, há pouco 

feita, inserimos os itens tematizados, conforme o tipo de segmento. Vejamos: 

Quadro 78 - Segmentos sobre o agir da estagiária K 

Segmentos Papel 

Social 

Conteúdos temáticos focalizados 

Ordem da 

aprendizagem 

Estudante  Agir de professores; 

 Própria aprendizagem da língua francesa;  

Ordem do 

ensino 

Estagiária  Planejamento das aulas; 

 Preferência por procedimentos de ensino que auxiliem 

a aprendizagem; 

 Interação com os alunos; 

 Escolhas de procedimentos de ensino; 

 Influência de disciplinas acadêmicas no seu agir;  

 Exercícios gramaticais; 

 Dúvidas de alunos; 

 Soluções para as dúvidas; 

 Procedimentos para ensinar gramática;  

 Exercícios de escrita e de oralidade; 

 Papel assumido como estagiária com relação aos 

alunos; 

 Angústias; 

 Correções de exercícios; 

 Preferências para ensinar.  

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária K. 

Como já apresentamos em outras seções, este quadro resume os conteúdos 

temáticos tratados pela estagiária K que nos dividimos em duas ordens, a do ensino e a 

da aprendizagem. Esses dois segmentos aparecem quando temos os papeis sociais 

assumidos como estagiária e como estudante por K e estão inseridos no domínio da 

formação inicial de professores, no caso de FLE. Ressaltamos que, embora em alguns 

momentos a pesquisadora tenha fomentado perguntas sobre os conhecimentos da 

estagiária K, esta falava, frequentemente, de sua maneira de estudar e aprender a língua 

francesa, como no trecho em que diz “aí achei pertinente comentar sobre, que eu achava 

que seria de melhor compreensão pra eles, como foi pra mim, quando eu aprendi”. 

Notamos que há uma importância dada a temas que se relacionam a procedimentos de 

ensino, que têm a ver com os saberes para o ensino. Isso nos confirma dois aspectos: o 

primeiro é que a estagiária K tende a se preocupar mais com o modo como ensina, do 

que com os conhecimentos sobre a língua francesa; o segundo é que como a ênfase da 

estagiária K é no saber para o ensino, ficam mais aparentes as lacunas, quanto ao saber 

a ensinar, constatadas na análise macro.  
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Considerando tal situação, selecionamos fragmentos da autoconfrontação, 

referente à aula 1, da estagiária K, para analisar as figuras de ação. Como já dissemos 

em outras passagens desse texto, as figuras de ação contribuem, através dos recursos 

linguístico-discursivos, para que possamos compreender como a estagiária K interpreta 

seu agir, realizado em sala de aula de estágio de FLE. Isto é, com base na interpretação 

construída a partir das cenas em que a estagiária K ensina, é possível identificar traços 

característicos das figuras de ação, que mais predominam e que significam as ações 

realizadas pela própria estagiária. Sendo, portanto, a autoconfrontação uma 

possibilidade de descrição do agir, de autoavaliação, mas também de caracterização do 

agir do estagiário, por um viés reflexivo, e de autodefinição do papel social do 

estagiário de FLE. 

 Em relação aos eixos de estudo da língua francesa trabalhados em sala de 

aula, lembramos que, na aula 1, a estagiária K prioriza o eixo gramática, mas o associa 

aos eixos leitura e produção escrita e compreensão e produção oral. Então, os 

fragmentos para a presente análise foram selecionados com base nessa característica, 

que se assemelha ao agir das demais estagiárias que também mobilizaram o saber para 

o ensino por meio do recurso da presentificação do eixo leitura e produção escrita de 

exercícios gramaticais em fotocópias ou no livro didático.  

Com base nessas informações, acompanhemos o primeiro fragmento:  

Quadro 79 - Fragmento A da Autoconfrontação 1 

Estagiária K: (...) Quando eu vou preparar aula, minha cabeça não funciona assim tão 

linearmente, não de maneira linear. Eu preparo o conteúdo da aula e depois eu vou colocando o 
que que eu acho melhor ser no começo ou colocar mais pro final. Eu preparo assim, mas no 

decorrer da aula, as coisas também podem variar muito, né? Depende do andamento da 

turma e de como eles estão compreendendo ou não. Nesse pedaço aqui (referindo-se a um 
trecho do vídeo), foi mais uma improvisação, uma coisa que eu lembrei e aí achei 

pertinente comentar sobre, que eu achava que seria de melhor compreensão pra eles, 

como foi pra mim, quando eu aprendi. E nesse caso, eu preparo a aula, eu anoto, quando 

estou na aula, faço algumas anotações, escrevo e comento de uma maneira, assim, que eles 

compreendam melhor. E é basicamente isso, eu faço um pequeno roteiro pra mim, do que eu 

devo falar, mas nem sempre eu sigo a risca, né?! Porque varia muito assim no dia. É isso. 

(...) 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária K. 

Após assistir a cena referente ao início da aula, a estagiária K começa a 

autoconfrontação tratando, de uma maneira geral, do planejamento. Ela afirma que ele 

pode ser modificado, conforme o que acontece, efetivamente, em sala. Logo, a cena 

assistida desencadeia o tratamento temático de ações anteriores ao vídeo em si, como 
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planejar aula e não seguir a linearidade do que foi preparado, como a própria estagiária 

K aponta. Tais segmentos da ação interpretativa de K nos permitem afirmar que a 

descrição do agir remete mais ao saber para o ensino, isto é, ao modo de 

compartilhamento do objeto de ensino, que se apresentam as marcas linguísticas, 

através das quais identificamos as figuras de ação. De modo geral, podemos afirmar, 

também, que essa característica temática é semelhante ao que foi tratado nas 

autoconfrontações das estagiárias anteriores em que o foco para tratar do agir recaía no 

modo de ensinar e não no objeto de ensino.   

Quanto às figuras de ação, nesse trecho, constatamos a ação ocorrência e 

uma nuance da ação definição. Com relação à ação ocorrência, temos uma compreensão 

do agir baseada na contextualização do que aconteceu em sala, isto é, em uma 

atualização das ações ocorridas, situando a atividade de ensino no mesmo eixo de 

referência temporal do momento de interação da entrevista. Nesse sentido, destacamos o 

uso de localizações temporais marcando o segmento temático sobre o planejamento, que 

será atualizado em outro segmento, o dos procedimentos de ensino em sala, iniciando a 

tematização acerca da aula em si, como, por exemplo, “no decorrer da aula, as coisas 

também podem variar muito, né?” e “Nesse pedaço aqui”.  

Como podemos ver, inicialmente, quanto à enunciação, essa figura se 

apresenta em traços do discurso interativo, que traz localizadores temporais que 

organizam o conteúdo temático em relação direta com os parâmetros da situação de 

entrevista. Além disso, o uso de verbos no presente do indicativo sinaliza que o eixo de 

referência temporal não tem um limite, pois tais formas dão uma ideia de ações gerais, 

que perpassam constantemente toda a prática da estagiária K, como, por exemplo, em 

“quando estou na aula, faço algumas anotações, escrevo e comento de uma maneira 

que eles compreendam melhor”. Quanto às marcas de agentividade, o uso da primeira 

pessoa do singular, “eu”, é constante, revelando a implicação da estagiária K na 

concretização do seu agir como estagiária, como, por exemplo, em “uma coisa que eu 

lembrei” e “que eu achei que seria...”. Em alguns momentos, a implicação acontece 

através de elipses do pronome “eu”, como em “aí ∅ achei pertinente...” e “quando ∅ 

estou na aula”. As relações predicativas se dão diretamente por meio de verbos, que 

expressam processos de pensamento, por exemplo, “Achei pertinente comentar” e 

“achava que seria de melhor compreensão”. Mesmo sendo, predominantemente, uma 
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figura de ação ocorrência interna, temos o uso de “eles” (como no exemplo já citado, 

“que eles compreendam melhor”), indicando a mobilização da ação ocorrência externa, 

relativa ao agir dos alunos.  

No que concerne à presença da ação definição, temos uma sutil 

caracterização do que seria um determinado procedimento de ensino, conceitualizado 

como um acesso à memória ou “pertinente”, ou como temos nos exemplos “foi mais 

uma improvisação”, “uma coisa que eu lembrei e aí achei pertinente comentar 

sobre” e “que eu achava que seria de melhor compreensão pra eles, como foi pra 

mim”. Com base nesses termos grifados, podemos ver que a figura de ação definição se 

insere em segmentos do discurso teórico e do discurso interativo, pois ao mesmo tempo 

em que há umabreve reflexão sobre o ensino, esta se faz pela retomada da própria 

interação. Para isso, apontamos a forma impessoal do verbo “ser” que foi usado para 

atribuir propriedades ao procedimento focalizado (“foi uma...” e “seria de melhor ...”), 

outras formas verbais que foram citadas há pouco (“achei” e “achava”) e o uso do “aí” 

localizando o momento do procedimento, de que se trata, na aula, como no mesmo 

tempo da interação atual de entrevista. A figura de ação definição acontece de duas 

maneiras: através da reflexão acerca do que se realizou em aula e das experiências 

pessoais de aprendizagem do FLE. Nesse exemplo de figura de ação definição, também 

reconhecemos a ação definição interna no tratamento do agir da estagiária.  

No próximo fragmento, temos, novamente, a mobilização da figura de ação 

ocorrência, tanto interna, quanto externa. O tema desse trecho trata do modo de 

compartilhamento, ou do saber para o ensino, do tempo verbal futur proche, objeto de 

ensino pertencente ao eixo gramática. Então, observamos que, enunciativamente, há 

traços de discurso interativo, pois esse conteúdo temático referente à aula é organizado 

em relação direta com os parâmetros físicos e actanciais da entrevista. Neste caso, 

temos a realização de localizações, de caráter simultâneo ao da duração da interação da 

entrevista, através de verbos no presente do indicativo, como em “eu abordo...”, “eu 

não lanço...”, “contextualizo, jogo frases, mostro” e “eu passo”, como podemos ler no 

quadro a seguir:  

Quadro 80 - Fragmento B da Autoconfrontação 1 

Estagiária K: (...) Nesse caso, o verbo futur proche, eu pensei, né: “o que que é o futur 

proche?” Primeiro o que que é o conceito do tema, e aí, eu abordo o tema de um verbo, assim, 

por exemplo, o tempo verbal, eu não lanço diretamente... é... aquela coisa estrutural, né? A 
formação, verbos auxiliares, essas coisas, não. Primeiro, contextualizo, jogo frases, mostro 
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as frases pros alunos, pra eles identificarem que tem uma coisa diferente, um tema novo, e, 

a partir daí, que eles assimilarem: “Olha, esse aqui tem um verbo auxiliar e aqui um verbo no 

infinitivo”, e aí, isso eles associam, depois eu passo pra formação. Primeiro eles compreendem, 

pra depois ir pra estrutura. Basicamente assim. (...) 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária K. 

Também notamos a existência de exemplos de discurso direto que nos 

remete ao pensamento da própria estagiária (“eu pensei, né: „o que que é o futur 

proche?‟”) e ao dos alunos (“Olha, esse aqui tem um verbo auxiliar e aqui um verbo 

no infinitivo”), o que reforça a continuidade dos traços de discurso interativo nos 

trechos com marcas de interatividade propriamente dita, como os que acabamos de ler. 

Além dessas marcas, podemos ver itens linguísticos que situam e caracterizam as etapas 

que realizam a construção do agir, por exemplo, “nesse caso, primeiro, a partir daí, 

depois”, como aqueles que denotam a própria interação “aí, né”. Quanto às marcas de 

agentividade, é predominante a presença do pronome “eu” como responsável pela 

produção do texto e como autor dos processos evidenciados, o que caracteriza a ação 

ocorrência interna. Mas também há referências ao agir dos alunos por meio do 

pronome “eles”, configurando a ação ocorrência externa. Essa exemplificação retrata 

que o agir da estagiária está em colaboração com o agir dos alunos, pois é através das 

ações deles que ela analisa as suas. Acerca das relações predicativas, temos uma notável 

presença de formas verbais diretas que designam processos linguageiros (“abordo, 

lanço, contextualizo”), ações e gestos (“jogo, mostro, passo”) e pensamento (“pensei”).  

No próximo fragmento, a compreensão do agir se dá de maneira diferente 

dessa, pois há, ao invés da contextualização de uma situação imediata, uma descrição de 

uma atividade recorrente, que é possível através da figura de ação experiência. 

Vejamos: 

Quadro 81 - Fragmento C da Autoconfrontação 1 

Estagiária K: (...) Eles tavam reproduzindo as frases, né? Era uma correção. Aí, depois 

expliquei os usos do futuro. A primeira parte de correção e depois essa explicação aí. 

Acho que nesse exercício em geral a gente dá um tempo pra fazer um exercício em sala, dá 

um tempo pra eles corrigirem: 5 min. Com uma questão um pouco mais longa. Aí, depois a 

gente... no começo, peço pra eles irem respondendo oralmente: “Questão 1 (hum), fulano. 

Questão 2 (dois) outra pessoa”, que aí eles participam mais da aula, não ficarem só esperando 

uma resposta minha já pronta. E aí, depois que terminou a correção eu peço pra cada um, aliás 

pra todo mundo repetir em conjunto, porque aí dá pra treinar também a oralidade, pra não 
ficarem trabalhando só na escrita e não trabalha com a oralidade e ficar um pouco perdido.(...) 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária K. 
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Primeiramente, temos um segmento da ordem do ensino, referente a etapas 

de um dado procedimento de ensino e a um exercício, que contempla os eixos de 

produção escrita e de produção oral. Para retratar esse episódio, enunciativamente, é 

feito o uso de traços de discurso interativo, de maneira semelhante à ação ocorrência, 

como podemos ver em trechos de discurso direto, por exemplo, “peço pra eles irem 

respondendo oralmente: “Questão 1 (hum), fulano. Questão 2 (dois) outra pessoa”. 

Porém, mesmo com o uso de marcadores que denotam a situação atual de interação, 

como o termo “aí”, a ação experiência possui um eixo de referência temporal ilimitado, 

marcado por advérbios que têm característica generalizante, por exemplo, “em geral”. 

Os processos descritos designam uma atividade de rotina, que se realiza de maneira 

contínua, e são encadeados por organizadores temporais como “depois” e “no começo”, 

que situam a passagem de um momento para outro.  

Temos, então, como aspectos da agentividade, a presença da forma “eu” que 

se alterna com a forma “a gente”, implicando uma instância coletiva que representa 

tanto a própria estagiária, quanto, possivelmente, um dado grupo de estagiários que 

realiza as mesmas ações. Esse último fator nos permite afirmar que a citação de “a 

gente” neutraliza a figura da estagiária como ator na execução das ações em sala de 

aula, apontando que não se trata de uma ação realizada somente por ela, mas por um 

coletivo de estagiários, ou seja, é comum a todos nesse espaço social. Isso também 

demonstra uma característica pertinente ao estatuto da estagiária que se encontra entre 

ser a “professora” da turma, mas, ao mesmo tempo, depende de uma instância maior, 

como o orientador de estágio, para lhe “ensinar” o que e como fazer. Além dessas 

formas, há a presença do pronome “eles” para tratar do agir dos alunos, o que nos 

aponta a mobilização da ação experiência externa, e como vimos, anteriormente, da 

interna. As relações predicativas são sustentadas por verbos que expressam processos 

linguageiros (“explicar, pedir”), processos de pensamento (“achar”) e ações e gestos 

(“dar”).  

No fragmento D, identificamos a presença de duas figuras de ação, a 

ocorrência e a experiência. Esta aparece quando o tema é a solicitação de um exercício 

e aquela aparece quando se trata de uma correção de exercício. Como podemos observar 

na leitura do seguinte quadro, tais tematizações se relacionam ao eixo do ensino, o que 

tem a ver com o papel social de estagiária de FLE, em nosso contexto de pesquisa: 
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Quadro 82 - Fragmento D da Autoconfrontação 1 

Estagiária K: (...) Eu acho que é uma correção também de exercício, ainda sobre o futuro. E foi 

uma questão. Acho que passei pra casa não. Acho que dei um tempinho pra eles 

responderem. Geralmente, pra casa, eu passava uma produção textual, mas era só mais 
exercício do livro mesmo. E, aí, eu pedi... Eu não... Não fui eu que corrigi diretamente na 

lousa. Eu pedi pra cada um responder, vê se tava adequado, se tava correto e aí eles ficavam 

meio assim, com medo de errar nessa hora e dava pra trabalhar isso, até porque tava todo 
mundo aprendendo junto (...) 

Fonte: Autoconfrontação 1 da aula 1 da estagiária K. 

A figura de ação ocorrência se apresenta na contextualização da situação de 

ensino que, como dissemos, refere-se ao momento de correção de exercícios em sala de 

aula. Para isso, observamos traços de discurso interativo, a partir dos quais é possível 

considerar que o conteúdo temático, relativo ao que se passa em aula, é organizado, 

conforme os mesmos parâmetros físicos e actanciais da situação de autoconfrontação. 

Podemos observar que verbos no pretérito perfeito são utilizados para localizar, de uma 

maneira anterior, o eixo de referência temporal da entrevista, por exemplo, “passei, dei, 

pedi, fui e corrigi”. Essas ações são referentes ao agir da estagiária, e, ao mesmo tempo, 

esse agir está atrelado ao dos alunos, pois as ações dela acontecem em função da 

aprendizagem destes. Dessa forma, agentivamente, temos a implicação da estagiária 

através do pronome “eu”, referindo-se aos atos que constituem o agir e ao autor dos 

processos evidenciados, e formas como “cada um” e “eles” para indicar outro agir 

recorrente em sala, ou seja, o dos alunos, o que nos possibilita ver a ação ocorrência 

interna e a externa. Quanto às relações predicativas, temos verbos que expressam 

processos linguageiros (“pedir”) e gestos (“dar, corrigir, passar”). Nesse ínterim, 

notamos uma nuance de figura de ação experiência no seguinte trecho “Geralmente, 

pra casa, eu passava uma produção textual, mas era só mais exercício do livro mesmo”. 

Este exemplo traz um advérbio de construção generalizante “geralmente”, o que nos 

remete à compreensão do agir como uma atividade recorrente. O uso do verbo 

“passava” também reforça essa ideia de uma atividade que é sempre realizada em sala. 

Com relação à ação experiência, temos uma figura interna, pois a compreensão do agir 

é referente ao da estagiária.  

Para concluir a análise dedicada à compreensão do agir, segundo os dados 

obtidos na sala de aula da estagiária K, apresentamos um quadro-síntese com as figuras 

de ação mobilizadas. Vejamos: 
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Quadro 83 - Síntese das figuras de ação da estagiária K 

Fragmento  Figura de 

ação 

mobilizada 

Entidades linguístico-discursivas Ação 

interna e/ou 

externa 

 

 

 

 

 

A 

 
 

Ocorrência 

“no decorrer da aula”; “Nesse pedaço 

aqui”; “estou, faço, escrevo e comento”; 

“eu lembrei, eu achei”; “aí ∅ achei 

pertinente...”; “quando ∅ estou na aula”; “que 
eles compreendam melhor”;  

Interna/ 
Externa 

 

 

Definição 

“foi mais uma improvisação”; “uma coisa 

que eu lembrei e aí achei pertinente 

comentar sobre”; “que eu achava que seria 

de melhor compreensão pra eles, como foi 

pra mim”;  

Interna 

B 

 

 
 

Ocorrência  

“eu abordo...”; “eu não lanço...”; 

“contextualizo, jogo frases, mostro” ; “eu 
passo”; “eu pensei, né: „o que que é o futur 

proche?‟”; “Olha, esse aqui tem um verbo 

auxiliar e aqui um verbo no infinitivo”; 
“nesse caso, primeiro, a partir daí, 

depois”; “aí, né”;  

Interna/ 
Externa 

C 

 

 
Experiência 

“peço pra eles irem respondendo oralmente: 

“Questão 1 (hum), fulano. Questão 2 (dois) 
outra pessoa”; “aí”; “em geral”; “depois”; 

“no começo”; “eu”; “a gente”; “eles”; 

“explicar, pedir, achar, dar”;  

Interna/ 

Externa 

 

D 

 

Ocorrência 

“passei, dei, pedi, fui e corrigi”; “eu”; 

“cada um, eles”; “passar”; 

Interna/ 

Externa 

 

 
Experiência  

“Geralmente, pra casa, eu passava uma 

produção textual, mas era só mais exercício 
do livro mesmo”.  

Interna  

Fonte: Autoconfrontação 1 da estagiária K. 

A partir desse quadro, podemos notar que, dentre os fragmentos de 

autoconfrontação selecionados e apresentados nesta análise, as figuras de ação 

mobilizadas no tratamento do agir são a ocorrência, a experiência e a definição. Elas 

aparecem para tratar do agir da estagiária K, como para tratar do agir dos alunos, 

configurando, respectivamente, a ação interna e a externa. De maneira predominante, 

há a mobilização das figuras de ação ocorrência e experiência, apresentando-se, 

brevemente, a ação definição. Essa alternância entre as figuras nos possibilita identificar 

a especificidade de um agir interpretativo em processo de formação, ora estável, ora 

instável, tal como o agir em sala de aula.    

Tais evidências nos confirmam uma caracterização deôntica do agir da 

estagiária K que se elabora através de ações efetivas em sala de aula. Isso também é 

notável nos trechos de autoconfrontação por meio das formas linguísticas, como os 

verbos utilizados para descrever cada ação de ensino (“eu abordo...”; “eu não lanço...”; 
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“contextualizo, jogo frases, mostro”). Sendo assim, constatamos que a compreensão 

do agir da estagiária K acontece da seguinte maneira: 1. contextualizado, pois há uma 

interpretação feita por meio de uma inserção das situações de ensino em um momento 

mais atual, como podemos observar nos fragmentos de aula e de entrevista, quando a 

estagiária K retoma o que faz em sala, apoiada na forma de discurso direto que atualiza 

os momentos em que ela ensina o FLE; 2. recorrente, porque o descreve através de 

atividades de rotina ou frequentes e 3. reflexivo, visto que seu tratamento é feito com 

base em uma definição da experiência que teve a estagiária K como aprendiz de FLE. 

A próxima seção trata-se de uma síntese do capítulo de análises. 

5.2 Síntese  

Neste capítulo, analisamos o agir de quatro estagiárias de FLE, tomando 

como base os contextos de aula e de entrevista em que elas atuaram. Fizemos essa 

análise, considerando dois planos, na seguinte ordem: o macro, referente à sala de aula, 

e o micro, referente à autoconfrontação. Realizamos esse percurso para cada uma das 

quatro estagiárias. De maneira específica, com relação ao primeiro plano, investigamos 

o agir das estagiárias realizado em contexto de sala de aula de FLE, observando a 

mobilização de saberes para o ensino e de saberes a ensinar como elementos 

constituintes do repertório do estagiário, junto a recursos criados por cada estagiária 

para viabilizar o ensino de um dado objeto.  

Nesse primeiro momento, constatamos que as quatro estagiárias selecionam, 

de maneira predominante, objetos de ensino do eixo gramática para suas aulas. Essa 

seleção é feita com base nos livros didáticos, adotados pelos projetos de extensão das 

universidades onde atuam, como estudantes e estagiárias, e nas fotocópias de gramáticas 

e de exercícios de língua francesa. Tais características foram essenciais por nos 

permitirem observar que, em geral, as estagiárias realizam, de maneira regular, 

subetapas de desenvolvimento temático, isto é, ensinam um dado objeto por meio de um 

percurso semelhante. Essas subetapas se concretizam em várias ações: na escolha do 

eixo, que já foi previamente estabelecido pelos materiais didáticos citados e que 

direciona o tipo do objeto de ensino que será focalizado, na explicação das regras desse 

objeto, na solicitação de exercícios de aplicação e/ou de produção textual escrita ou 

oral.  
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Observamos, então, que há semelhanças entre as estagiárias, no que diz 

respeito à escolha do eixo do domínio gramatical da LE em questão, sob o enfoque 

tradicional, e ao desenvolvimento das ações de ensino, estas descritas por nós como 

subetapas regulares. De modo mais específico, apresentamos um contexto físico, que 

nos introduz no espaço de sala de aula de cada estagiária, e elaboramos uma descrição 

cronológica das ações realizadas nesses espaços que chamamos de fotografia. Com base 

nesse procedimento, relacionamos sequências de ações, que constituem etapas de uma 

aula, a verbalizações que as materializam. Como já dissemos, entendemos que a aula, 

considerada como prática de linguagem, distribui-se em três momentos, a saber, início, 

desenvolvimento (intervenções acerca do objeto de ensino) e encerramento. Sendo que, 

para nós, a fase mais importante é a do desenvolvimento, marcado pelas intervenções 

sobre o objeto de ensino. Para observarmos como acontecem as três fases, 

principalmente, a das intervenções, indicamos cada ação de ensino (junto à sua 

materialização nos discursos) a partir de construções verbais (“apresenta o tema, 

pergunta se o conhecem, escreve no quadro...”), o que nos confirma a regularidade 

presente nas subetapas de desenvolvimento do objeto de ensino. Essa observação das 

ações verbalizadas das estagiárias nos possibilitou compreender como se deu a 

mobilização dos saberes a ensinar e dos saberes para o ensino na aula de cada 

estagiária, como pudemos ver nas transcrições dos fragmentos de aula. Dessa forma, 

constatamos que essa mobilização nos direcionou para a identificação de recursos 

potenciais de cada estagiária para ensinar um dado objeto do eixo gramática. Tais 

recursos viabilizam uma caracterização pragmática do agir do estagiário (o que ele faz e 

o que sabe, de fato) que inclui ações efetivadas em sala, situadas entre estabilidades e 

instabilidades com relação aos dois tipos de saberes evidenciados, sendo o saber a 

ensinar (referente a conhecimentos gramaticais, especificamente, sobre a língua alvo) o 

que mais, notadamente, oscilava. Para termos uma noção geral dos fatos, recorremos a 

um quadro que reúne tanto os saberes, quanto os recursos, segundo o agir de cada 

estagiária.   

Diante de tais evidências, cumprimos a análise micro. Nesta parte, 

investigamos o agir, descrito e interpretado, gerado através da observação, em contexto 

de autoconfrontação, das condutas das estagiárias em sala de aula. Para isso, apoiamo-

nos nas figuras de ação que nos permitiram observar os elementos linguístico-

discursivos presentes nos textos das entrevistas. Antes dessa observação final, 
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elaboramos uma fotografia (cenário cronológico de (interpret)ações) da 

autoconfrontação de cada estagiária que nos deu subsídios para a compreensão geral do 

conteúdo temático tratado em sala de aula, bem como de segmentos relacionados às 

ordens do ensino e da aprendizagem constituídos ao longo das experiências didáticas 

das estagiárias. Esses segmentos, por sua vez, ajudaram-nos a delimitar os papeis 

sociais assumidos pelos sujeitos, em foco nas interações, ora como estagiária, ora como 

estudante de FLE e a indicar os temas que fazem parte das ordens do ensino e da 

aprendizagem, cuja interação consideramos imanente à formação inicial de professores 

e, consequentemente, ao contexto do estágio. Com base nisso, em cada 

autoconfrontação, analisamos as figuras de ação identificadas no (re)conhecimento e na 

compreensão que têm as estagiárias de suas ações, o que viabilizou também a 

caracterização do agir do estagiário de FLE. Dentre as figuras de ação elaboradas no 

plano do agir, encontramos a ação ocorrência, a ação experiência, a ação definição e 

um único exemplo de ação acontecimento passado. Constatamos, então, que o agir do 

estagiário de FLE é compreendido por meio da rotinização e da regulação de ações para 

ensinar, segundo prescrições, da contextualização de situações gerais de ensino e da 

reflexão, mesmo que incipiente, da prática de estágio, tendo em vista aspectos da 

vivência como aprendiz da LE em foco.  

Diante da síntese apresentada, passamos às considerações finais deste 

trabalho, empenhando-nos em apontar uma proposta para futuras pesquisas no âmbito 

da Linguística Aplicada.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste capítulo, apresentamos conclusões acerca das reflexões que 

desenvolvemos nesta pesquisa, ressaltando o percurso empreendido e possíveis 

propostas para a área de estudo. Tendo em vista que fizemos uma síntese, ao final de 

cada capítulo anterior, elencamos as informações centrais relativas a cada um deles. As 

contribuições decorrentes deste trabalho são oportunas por permitirem ampliar as 

investigações sobre a formação inicial de professores de FLE, no campo da Linguística 

Aplicada, e, sobretudo, enfatizar e detalhar, cada vez mais, o estágio (de regência, em 

particular) em língua estrangeira. Como indicamos no capítulo de introdução, os 

trabalhos citados têm sua relevância, pois trazem, grosso modo, uma visão geral sobre a 

prática de estágio, as representações que têm os estagiários de suas experiências 

acadêmicas e os conflitos vividos em sala de aula. Diante de tais estudos, como já 

dissemos, nosso foco está na voz do estagiário de FLE, segundo uma abordagem 

pragmática e positiva de suas ações, isto é, do que ele é/sabe/faz, em uma dada situação, 

e não do que ele ainda não é/sabe/faz.  

Nesse sentido, nesta tese, tivemos como objetivo central investigar as bases 

do agir do estagiário de FLE e, assim, sua constituição. Para que pudéssemos analisar 

esse agir, recorremos ao seguinte tratamento temático: especificação do agir, 

reconhecimento das ações e interações entre agir e objeto de ensino. Com relação ao 

tópico da especificação do agir, buscamos, segundo os pressupostos teórico-

metodológicos do ISD (BRONCKART, 2009[1999]; 2006; 2008; 2012), os conceitos 

para agir e ação e o modelo da arquitetura textual, priorizando o nível da infraestrutura, 

no que diz respeito aos tipos de discurso. Tais noções são necessárias para chegarmos 

ao entendimento das figuras de ação (BULEA, 2010; 2014), cuja discussão realizamos 

no tópico sobre o reconhecimento das ações. Para tratar acerca das interações entre o 

agir do estagiário e o objeto de ensino, apoiamo-nos nas contribuições sobre os saberes 

a ensinar e os saberes para o ensino (SCHNEUWLY & HOFSTETTER, 2009; 

VANHULLE, 2009; 2009a) e sobre o repertório didático e o agir professoral 

(CICUREL, 2011a), com o objetivo de apontar uma definição para o repertório do 

estagiário. 

Para viabilizar o estudo do agir do estagiário de FLE, além de nos 

apoiarmos no percurso teórico citado, empreendemos uma análise com dois momentos, 

um macro e um micro. Cada um destes apresenta uma sequência de etapas que 
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contempla o agir do estagiário de FLE sob dois níveis: o da aula e o da 

descrição/interpretação das condutas realizadas em sala. No que concerne ao nível 

macro de análise, observamos os seguintes pontos: considerando os conteúdos temáticos 

ensinados, a gramática se sobrepõe ao ensino de outros eixos de estudo da língua 

estrangeira, em questão; o ensino de leitura e produção escrita aparece como pano de 

fundo para o ensino gramatical; há um movimento temático regular no ensino, por 

exemplo, do objeto gramatical que aponta para uma sequência de ações correspondentes 

a verbalizações da ordem do ensinar.  

Nossa conduta de percepção do agir, nesse primeiro momento, encaminha-

nos para a compreensão do repertório do estagiário, que se distingue do repertório 

didático (CICUREL, 2011) pelo fato deste ser mais amplo em sua definição. Como 

vimos, a autora Cicurel (2011) analisa o agir professoral pelo viés do repertório 

didático constituído de diversos elementos, provenientes de experiências didáticas, 

mobilizados pelo professor, que, neste caso, pode ser também um estagiário. Em nosso 

caso, como já apontamos, redimensionamos essa noção, tendo em vista os saberes a 

ensinar e os saberes para o ensino mobilizados pela figura do estagiário de FLE que, 

para nós, possui um duplo estatuto – estudante e estagiário –, o que o diferencia do 

professor já licenciado (cf. capítulo 3). Nessa perspectiva, reafirmamos que o estagiário 

faz parte de uma dupla formação, tanto da aprendizagem da língua estrangeira que ele 

estuda e ensina, quanto do agir professoral.   

Além disso, essa noção da dupla estatutização do estagiário, bem como da 

dupla aprendizagem da profissão e da língua estrangeira, pode ser evidenciada nos 

momentos em que houve ou não instabilidade/oscilação dos saberes mobilizados em 

sala de aula, notadamente, dos saberes a ensinar, referentes aos conhecimentos 

gramaticais, em nosso caso. Sobre os saberes para o ensino, constatamos que, de uma 

maneira geral, passar de um tema a outro e fazer os alunos interagirem através de 

exercícios dos eixos leitura e escrita são recursos positivos, cujo organizador principal 

é o conteúdo programático estabelecido pelo livro didático. Segundo tais parâmetros, 

podemos afirmar que essas evidências se tratam de um indício de desenvolvimento 

profissional, na medida em que potencializamos o repertório do estagiário através da 

análise micro das figuras de ação. Assim, neste segundo nível de análise, investigamos 

como cada estagiária compreende o agir realizado em sala de aula, observado por meio 

da autoconfrontação. Neste caso, as figuras de ação – ocorrência, experiência, 
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definição e acontecimento passado - constatadas são importantes por salientarem as 

oscilações, de que tratamos, e por demonstrarem o tipo de compreensão que cada 

estagiária tem da formação do próprio agir professoral. Outro ponto relevante é o 

tratamento do agir através de figuras de ação externa, quando se evidencia o agir dos 

alunos, e interna, quando se manifesta o agir das estagiárias em si.  

Dessa forma, compreendemos que a (re)configuração do agir realizada por 

meio das figuras de ação, no contexto de estágio, é um processo em que aspectos da 

própria aprendizagem (experiências com metodologias de professores da licenciatura, 

por exemplo) da língua estrangeira interagem com as ações voltadas para ensiná-la. Isso 

fica evidente na tematização feita pelas estagiárias, que ora falam do que observam no 

vídeo da aula, ora falam do percurso formativo. A essa informação também é válido 

destacar que, para interpretar o agir, é constante o uso de verbos por meio de dois tipos 

de relações predicativas: as diretas, que denotam processos de pensamento (“achar”), 

linguageiros (“explicar, pedir, dizer”) e de gestos (“fazer, corrigir, checar, passar, dar, 

esquematizar, circular, mostrar”); e as indiretas, que trazem modalizações deônticas 

(“eu tenho que fazer”, “é necessário”) e pragmáticas (“eu vou fazer”, “eu vou pegar”, “a 

gente vai treinar”). Também notamos que há hesitações constantes para tratar do agir 

presentes em verbos que denotam processos de pensamento, como “achar”. No entanto, 

outros elementos linguísticos, como o uso de pronomes de primeira pessoa “eu”, 

denotam a intensa implicação de cada estagiária nas condutas que constituem o agir. Ou 

seja, a análise das figuras de ação nos indica, essencialmente, que as estagiárias, 

participantes desta pesquisa, no plano do agir interpretado, possuem uma tendência em 

vivificar suas ações em sala de aula, mostrando o que fazem e o que cumprem, para se 

estabelecerem, socialmente, como professoras. De um lado, confirmamos a primazia 

dos saberes para o ensino, verificados nas aulas das estagiárias e também nos 

comentários feitos em autoconfrontação, na medida em que temos uma focalização no 

tratamento de ações de natureza metodológica e procedimental. De outro lado, 

constatamos as instabilidades no plano dos saberes a ensinar, na medida em que não 

houve uma compreensão teórica do agir, o que pode ser verificado pela ausência, por 

exemplo, da figura de ação canônica, em nossos dados.  

Diante de tais constatações, podemos afirmar que a pesquisa empreendida 

traz contribuições para que possamos compreender o agir do estagiário de língua 

estrangeira, especificamente, de francês, em um determinado momento. Como já vimos, 
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nossos objetivos nos encaminharam para investigar esse agir constituído em dois 

planos, em sala de aula e na entrevista de autoconfrontação. Dentre as contribuições 

possíveis, ressaltamos que o diálogo entre os dois contextos é oportuno nesta tese, pois 

nos aponta que a reflexão sobre a prática é necessária. Além desse aspecto, elencamos 

outros pontos importantes, a partir desta pesquisa, a saber: um panorama atual das 

universidades onde há a licenciatura em FLE; a redefinição do repertório didático em 

função do repertório do estagiário; o reconhecimento do duplo papel que caracteriza o 

estagiário, bem como sua dupla aprendizagem, do FLE e da profissão; uma ênfase dada 

à voz do estagiário, às suas potencialidades e às suas instabilidades; e uma concepção 

mais pragmática (nível do fazer) do agir do estagiário, do que deôntica (nível do dever 

fazer).  

Podemos dizer que esses fatores entram em consonância com um contexto 

mais amplo, que é o da formação inicial de professores de FLE, possibilitando 

implicações na política de formação, como o estabelecimento da atividade de estágio 

em LE, desde a entrada do estudante na universidade. Esse tipo de formalização já é 

feita em algumas instituições e foi, inclusive, proposta pelo MEC
84

 para a educação 

básica. Sob esse viés, o estagiário já se insere no campo da teoria e da prática, 

concomitantemente, pois, desde o início, entra em contato, por exemplo, com 

abordagens metodológicas de ensino de LE, com documentos prescritivos e com a 

atividade de reflexão sobre tais elementos. Assim, para que essa concepção seja 

possível, é necessário compreender que uma postura didática só deve ser viabilizada na 

presença do saber sobre o objeto, ou seja, do saber a ensinar. 

Em decorrência desses fatos, da necessidade em ampliar pesquisas no 

âmbito do estágio e do ensino de francês e com vistas a contribuir com políticas para a 

formação inicial de professores de FLE, finalizamos esta tese sinalizando nossa 

preocupação em propor uma perspectiva de intervenção para a formação, tendo como 

base de identificação o agir do estagiário, constituído em sala e nas interpretações sobre 

suas condutas observáveis. Para viabilizar essa proposta, considerando nossos 

resultados, é necessário partir da observação da mobilização dos saberes a ensinar a 

gramática de FLE e da oscilação dos saberes para o ensino da gramática de FLE, ao 

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

formacao-de-professores-com-80-mil-vagas-para-residencia-pedagogica-em-2018. Acesso em 03 de 

outubro de 2018.  

http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/55921-mec-lanca-politica-nacional-de-formacao-de-professores-com-80-mil-vagas-para-residencia-pedagogica-em-2018
http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/55921-mec-lanca-politica-nacional-de-formacao-de-professores-com-80-mil-vagas-para-residencia-pedagogica-em-2018
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lado das interpretações realizadas acerca das condutas em sala, no que diz respeito à 

presença das figuras de ação ocorrência, experiência, definição e acontecimento 

passado e da ausência da ação canônica; em seguida, é possível identificar objetos de 

formação, cuja base se dá na interação entre a aprendizagem do francês e a 

aprendizagem do agir professoral.  

Diante de tal conjuntura, retomamos o que anunciamos no capítulo 3, na 

seção 3.3 “Por uma clarificação do agir do estagiário de FLE”, sobre a proposta de 

objetos de formação para a formação inicial de professores de FLE. Definimos os 

objetos de formação como instrumentos inventariados, a partir do agir do estagiário, ou 

seja, de suas condutas observáveis e de suas interpretações sobre tais condutas, 

conforme já citamos, como também da percepção que temos dos momentos em que 

houve ou não instabilidade com relação aos saberes. Tendo como apoio nosso contexto, 

os objetos de formação podem servir para trabalhar aspectos da língua estrangeira 

estudada e ensinada pelos estagiários, como conflitos sobre a gramática e sobre a 

implementação de objetos de ensino desse domínio da língua.  

Segundo o que foi discutido, podemos dizer que tais objetos de formação 

estão situados em duas dimensões, uma da ordem do saber a ensinar e outra da ordem 

do agir e de sua reflexão. Por exemplo, se considerarmos os objetos de ensino 

trabalhados nas aulas analisadas (les déterminants définis et indefinis, les déterminants 

contractés, les propositions relatives, les déterminants possessifs e le futur proche), 

podemos estabelecer, como objetos de formação, a confrontação de regras construídas 

pelo livro didático e pela estagiária, a conexão entre os temas desenvolvidos no livro 

didático, os exercícios e os objetos de ensino e a reflexão orientada pelo 

compartilhamento do objeto de ensino com base em conhecimentos intergramaticais (da 

língua estrangeira e da língua materna). As duas dimensões elencadas, nesta primeira 

proposta, tiveram como base principal o eixo gramática, como dissemos há pouco, mas 

não se limitam a ele e podem ampliar-se para outros eixos de estudo da língua (como a 

fonologia ou a leitura, por exemplo).  

Como já dissemos, esse inventário de objetos nos permite indicar onde se 

situam os conflitos do que foi realizado em sala e como o estagiário pode ressignificá-

los. Acrescentamos que os objetos de formação se constituem através de uma noção 

pragmática do agir do estagiário, que inclui o que ele fez e as suas potencialidades, e, ao 
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mesmo tempo, buscam diagnosticar as falhas e os conflitos existentes em situação de 

estágio de regência de língua estrangeira.  

Evidenciamos o fato de que a formação deve mobilizar o saber a ensinar a 

LE e as reflexões sobre o agir em sala do estagiário. Por isso, focalizamos as duas 

dimensões como dois planos de atuação da formação, fomentando tanto a prática, 

quanto o exercício da reflexão sobre a língua estudada. De um lado, focalizamos os 

saberes a ensinar, que, como vimos, referem-se às principais dificuldades que têm as 

estagiárias a propósito da gramática da língua francesa. De outro, temos o agir e a 

reflexão sobre o agir para nos referirmos ao momento de interpretação do estagiário 

sobre suas condutas.  

Reiteramos que nossa pesquisa tem como contribuição principal a análise do 

agir do estagiário de FLE, avançando para problemáticas no nível da sala de aula, 

propriamente dita, mas também no nível da formação professoral, vista por nós como 

um espaço de transformação. Pensando nisso, reconhecemos que o tema pesquisado não 

se esgota neste trabalho, necessitando de estudos posteriores em outras línguas, que 

contemplem propostas críticas, como a que citamos, pautadas na integração de 

conteúdos das ordens da teoria, da prática de ensino e da reflexão, colaborando com a 

formação inicial de professores de FLE e, sobretudo, com a clarificação do agir do 

estagiário.   
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TRANSCRIÇÃO DA AULA 1 DA ESTAGIÁRIA J 

 

Registro 1
85

  

J: Bonjour ! Comment allez-vous ?  

Alunos : Bien, très bien... 
J : D‟accord ! Alors, quelle est la page ?  

Aluno Adauto: Page vingt.  

J: Alors, tu lis (indicando uma aluna). Le charme de...  

Aluna Maria: Le charme de... je peux? 
J: Oui, tu peux. Leia do jeito que você sabe, tá bom? Do jeito que você acha que é. Alors...  

Aluna Maria: « Le charme d‟Audrey Pulvar. Le journal télévisé de FR3 a une nouvelle 

présentatrice. Elle s‟appelle Audrey Pulvar. Née en 1974 à Fort-de-France (Martinique), la 
jeune femme est diplômée de l‟École supérieure de journalisme de Paris et ancienne animatrice 

à Antilles Télévision, à LCI et à TV5. Grande professionnelle, elle anime aussi les Victoires de 

la musique ».  
J: Oui, merci, merci, merci (agradecendo com as mãos e pedindo que a aluna parasse de ler). 

Alors, Júlia, tu peux continuer?  

Aluna Júlia: « La nouvelle présentatrice du JT est charmante, dynamique et les Français adorent. 

Elle est curieuse de tout, aime le jazz, les musées, le théâtre, le cinéma... Mais elle a aussi deux 
grandes passions. Elle lit beaucoup, adore Faulkner et García Márquez et elle écrit des 

romans ». 

J: Très bien! Alors, nous avons vu Audrey Pulvar. Mais qui est-ce Audrey Pulvar ? Alors, 
Audrey Pulvar est une des journalistes de télévision préférées des Français avec Claire Chazal. 

Alors, nous avons le charme d‟Audrey Pulvar. Alors, faites attention à la lecture et vous allez ... 

(faz um gesto indicando que os alunos devem fazer anotações concernentes à pronúncia das 
palavras) Le journal télévisé de FR3 a une nouvelle présentatrice. Elle s‟appelle Audrey Pulvar. 

Née en 1974 à Fort-de-France, Martinique,, la jeune femme est diplômée de l‟École supérieure 

de journalisme de Paris et ancienne animatrice à Antilles Télévision, à LCI et à TV5. Grande 

professionnelle, elle anime aussi les Victoires de la musique. La nouvelle présentatrice du JT est 
charmante, dynamique et les Français adorent. Elle est curieuse de tout, aime le jazz, les 

musées, le théâtre, le cinéma... Mais elle a aussi deux grandes passions. Elle lit beaucoup, adore 

Faulkner et García Márquez et elle écrit des romans. Alors, então, vocês prestaram atenção na 
leitura ? Então, o que foi que eu disse pra vocês naquela última aula? Sobre aqueles sons ? AI 

tem som de [ε]. OI tem som de [wa]. Então, na última aula eu passei isso, e aquela tabelinha que 

eu fiz pra vocês, andem com ela grudada.   

Aluna Clara : tá aqui, tô com ela grudada... 
J : Isso, andem grudado com aquilo, façam uma tatuagem porque é muito importante para a 

leitura. Certo? Por exemplo, « mais » ([„mε]), nous avons « mais » ([„mε]) e não mais ([„mais]). 

D‟accord ? Alors, question, nous avons lecture de l‟archive (lê o que pede a questão no livro na 
página 20). Alors, complétez, vous allez compléter, d‟accord ? Completem, leiam de novo e 

completem a primeira questão. D‟accord ? Oui ! (Enquanto os alunos fazem o que foi pedido, a 

estagiária organiza alguns papéis em cima de sua mesa; pega o som, coloca-o no chão, próximo 
à tomada na parede que fica ao lado da porta de entrada da sala, olha para o fundo da sala, vai 

até lá e pega uma cadeira para colocar o som em cima. Após alguns minutos, a estagiária pega o 

livro e inicia a atividade da primeira questão da página 20 com os alunos.) 

Registro 2  
J: Alors, le nom c‟est Pulvar. Et le prénom?  

Alunos: Audrey.  

                                                             
85 O título “Registro 1, 2, 3...” diz respeito ao nome do arquivo que salvamos após a gravação das aulas, 

para que não misturássemos a ordem da aula no momento da transcrição. Ou seja, trata-se, apenas, de 

uma questão técnica de organização dos dados.  
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J: La date de naissance? 

Alunos: Mille ... 

J: Mille neuf cent soixante quatorze. Le lieu? 

Aluno Adauto: 37 
J: Le lieu ! Le lieu ! 

Alunos: Fort-de-France, Martinique. 

J: (balança a cabeça num sinal positivo). Alors, la profession? La profession? 
Alunos: Elle est journaliste. 

J: Journaliste, présentatrice. Alors, les études? 

Alunos: Elle est diplômée de l‟École supérieure de journalisme de Paris.  
J: (faz sinal de positivo com o polegar direito) Expériences professionnelles? 

Alunos: Ancienne animatrice à Antilles Télévision. 

J: Le lieu de travail? C‟est quoi? 

Alunos: à LCI et à TV5.  
J: Activités? 

Aluno Paulo: Elle aime le jazz, les musées, le théâtre, le cinéma, elle lit et adore Faulkner et 

García Marquez et elle écrit des romans.  
J: Alors, pour vous, pour vous, qu‟est-ce que c‟est LCI ? Pour vous, pour vous ? En français. Il 

y a d‟autres questions à faire. C‟est quoi ? C‟est une... 

Alunos : Télévision 
J : Oui, c‟est une télévision. C‟est ça. Et les Victoires de la musique ? C‟est quoi ? 

Alunos : C‟est un programme.  

J : Oui, c‟est un programme de télévision, d‟accord ? Et les JT? 

Alunos : Journal 
J : C‟est quoi ? Oui ! C‟est le journal. D‟accord ? Facile la compréhension du texte ?  

Aluna Ana : Qual é a página ? 

J : Vingt, page vingt.  
Aluna Ana : (balança a cabeça num sinal negativo de que não compreendeu) 

J : Vinte.  

Aluna Ana : Ah !  

J : (risos) D‟accord ? Alors, nous allons écouter « Écoutez. On parle d‟Audrey Pulvar. On va 
dire « oui » ou « non » à chaque information, d‟accord ? (Liga o som e coloca o arquivo de 

áudio da página 20: Áudio: « Trois. Écoutez. On parle d‟Audrey Pulvar. Dites „oui‟ ou „non‟. 

Corrigez. A. Audrey Pulvar est née à Paris »). Alors, elle était à Paris ou non? Oui ou non?  
Alunos: Non. 

J: Alors, elle est née où? À ?  

Aluno Adauto: Fort-de-France. 
J: Oui, Fort-de-France. (Áudio: B. « Elle travaille à la télévision »). Oui ou non? 

Alunos: Oui! 

J: (Áudio: C. « Audrey Pulvar adore lire ») 

Alunos: Oui! 
J: Audrey Pulvar adore lire. C‟est vrai ou non? (Áudio: D. « Elle aime aussi la musique et la 

bière »). Elle aime aussi la musique et la bière. Oui ou non? 

Alunos: Non. 
J: Et alors? Non?  

Alunos: Non!  

J: (Áudio: E. « Elle n‟aime pas le musée de Paris ») Elle n‟aime pas le musée de Paris. C‟est 
vrai ou non?  

Alunos: Non 

J: Oui ou non?  

Alunos: Non. 
J: (Áudio: F. « Elle écrit des chansons ») Elle écrit des chansons?  

Alunos: Non. 

J: Oui ou non?  
Alunos: Non.  
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J: Non. Elle écrit des... 

Alunos: Romans. 

J: Oui. Romans.  

(Depois, ela desliga o som e pega o livro indo em direção à sua mesa.) 
J: Bom, gente, o que eu quero que vocês façam em casa? Eu quero que em casa vocês escolham 

alguém famoso, escritor, jornalista, alguém que vocês conheçam e me apresente ele, certo? Mas 

façam, é muito bom fazer, porque eu posso passar na prova para vocês.   
Alunos: É para entregar? Apresentar? 

J: (balançando a cabeça num movimento positivo e mostrando o polegar direito) Você vai me 

apresentar ele. Certo? Você pode apresentar qualquer coisa, certo? Alors, très bien! On passe à 
la page seize, d‟accord ? Page dezesseis. Seize. Et nous avons les articles. On connaît déjà les 

articles, n‟est-ce pas ? Quels sont les articles qu‟on connaît qu‟on connaît déjà ? Quels sont les 

articles ... les définis, indéfinis ? (Vai ao quadro e apaga algumas informações) Alors, quels sont 

les artic... quels sont les articles que vous connaissez (apontando para os alunos)? 
Alunos : Un, une  

J : Un, une et le pluriel ? Des. Alors, quand est... quand est... un, on utilise quand ? 

Aluno Antônio : C‟est un livre. 
J : Alors, (escreve no quadro a palavra livre) livre c‟est masculin. Un autre mot ? (espera 

resposta dos alunos) Dictionnaire ? Par exemple. C‟est un dictionnaire, n‟est-ce pas ? (escreve 

no quadro a palavra dictionnaire) 
Aluno Antônio : Cahier. 

J : Cahier, c‟est un cahier. (escreve no quadro a palavra cahier) 

Aluno Márcio : Tableau 

J : C‟est quoi ? Tableau. C‟est un tableau. (escreve no quadro a palavra tableau) Très bien ! 
Alors, ici nous avons les articles indéfinis. Les articles indéfinis. Quand est-ce qu‟on utilise les 

articles indéfinis ? Vous pouvez vous pouvez regarder le livre, d‟accord ? Quand est-ce qu‟on 

va utiliser les articles indéfinis ?  
Aluno Antônio : Masculin singulier.  

J : C‟est quand on veut identifier une chose ou une personne, par exemple... (caminha em torno 

de sua mesa, disposta na frente da sala de aula, olhando para ela procurando algo e pega o livro) 

Adauto, qu‟est-ce que c‟est (com o livro na mão)?  
Aluno Adauto : C‟est un livre.  

J : C‟est un livre, n‟est-ce pas ? Par exemple, Carlos ! Qui est-ce ? (indicando uma aluna) Aqui 

já vai mudar... Qui est-ce ? C‟est une femme ou c‟est un homme? 
Aluno Carlos : Une femme.  

J : Alors, então, gente, a pronúncia correta é « c‟est un » e « c‟est une ». D‟accord ? Alors, Et le 

« une » au féminin? Nous avons quoi ? Une ? 
Alunos : Une voyage. 

J : Une voyage. Une musique. Une femme. N‟est-ce pas ? Et nous avons des, le pluriel. Par 

exemple. 

Aluno : Des livres. 
J : Oui, des livres, des dictionnaires, des cahiers, des tableaux, des musiques (aponta para as 

palavras que escreveu no quadro). Tranquilo ? Alors, et nous avons aussi les articles définis. 

Quels sont les articles définis ?  
Alunos : Le, la, les 

J : Le, la, les (escreve no quadro). On connaît déjà. On fait attention à la prononciation le , les. 

Alors, le le c‟est masculin. Nous disons quoi pour le ? 
Alunos : Livre ? 

J : Oui, livre, la même chose, la musique, la femme, l‟homme. Vocês sabem que tem aquele 

(indicando com a mão o sinal de apóstrofo em l‟homme) a gente volta pra falar. La, la musique 

(escreve no quadro). Les, les livres, les musiques (falando). Então, como é que eu falo com 
esses dois aqui? Por exemplo, c‟est un cahier, c‟est un cahier, c‟est le cahier (escrevendo no 

quadro e pronunciando) c‟est le cahier d‟Helena. Alors, c‟est un cahier, c‟est le cahier d‟Helena 

nous pouvons indiquer et nous pouvons aussi préciser. Alors, quand on veut préciser quelque 
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chose, on va utiliser les articles définis, d‟accord (sinalizando sim com o polegar direito)? Bon, 

nous sommes à la page seize, est-ce que tu peux lire, toi, Carlos ? Toi et Danúbia ? Alors, lisez ! 

Aluno Carlos : A gente lê do jeito que a gente sabe ? 

J : Oui, do jeito que vocês sabem, somente leiam, alors ! Qu‟est-ce que c‟est? Lisez! Leia do 
jeito que você sabe, tá? Não tenha medo de ler ! 

Aluno Carlos : Qu‟est-ce que c‟est ? né?  

J: Oui. Non. Alors, qu‟est-ce que c‟est ? Ici, il y a un petit dialogue. Alors, lisez! Leiam do jeito 
que vocês sabem, não tenham medo de ler, tá? 

Aluno Carlos: Qu‟est-ce que c‟est? Une voiture? Un avion? 

J : Oui! Alors, toi, Danúbia. Não tenham medo, leiam do jeito que vocês sabem, tá bom? 
Aluna Danúbia: C‟est la voiture de l‟artiste. Voici un tableau de la cathédrale de Rouen.  

J : Toi, Camila ! La salle des... leia do jeito que você sabe. 

Aluna Camila : La salle des peintres italiens, s‟il vous plaît ? Qui est-ce ?  

J : Oui ! Alors, Claudeir, lisez ! 
Aluno Claudeir : C‟est Dora Mar. Une amie de Picasso.  

J : Alors, toi, Helena ! 

Aluna Helena : Excusez-moi. Où est la cafétéria du musée ? J‟aime les tableaux de Picasso. 
J : Merci ! Alors, qu‟est-ce que c‟est ? (lendo livro) Une voiture, un avion. C‟est la voiture de 

l‟artiste. Voici un tableau de la cathédrale de Rouen. La salle des peintres italiens, s‟il vous 

plaît ? Qui est-ce ? C‟est Dora Mar. Une amie de Picasso. Excusez-moi. Où est la cafétéria du 
musée ? J‟aime les tableaux de Picasso. Alors, vous avez observé quelques articles ici ?  

Alunos : un, une, le, la, les, des, du ...  

Aluno: Professora, por que tem o D com o E?  

J : Eu vou explicar. Calma. Vou escrever no quadro. Quais outros diferentes termos que temos 
também ? Nous avons... du... (escreve no quadro) 

Alunos : De la, des 

J : De la, des et ... (escreve no quadro) 
Alunos : De.  

J : Vocês não conhecem. Alors, faites attention ! O du, quel est le nom qui accompagne o du ? 

Qual o nome que ele acompanha ?  

Alunos : Museu 
J : E museu seria masculino ou feminino ? (escreve os nomes no quadro) 

Alunos : Masculin 

J : Oui, de la ? Olhem aí, onde que ele tá ? De la? 
Alunos : De l‟artiste. De la cathédrale. 

J : Alors, de l‟artiste, de la cathédrale (escreve no quadro)... Alors, des.  

Alunos: Des peintres. 
J: Des peintres (escreve no quadro). Et nous avons aussi De. Quel nom accompagne?  

Alunos: Picasso.  

J: Oui.  

Aluno: De Rouen também. 
J: Oui, de Rouen. Alors, pra vocês, o que seria isso ? Qual a opinião de vocês ? Que tipo de ... 

não sei, que coisa seria essa pra vocês ? Du, de la, de ? Nós temos os artigos definidos e os 

indefinidos e também temos esses aqui... 
Alunos : São as junções, da, do... 

J : Isso, très bien, quais são ? Par exemple, voici un tableau de la cathédrale ... (lê exemplo do 

livro) de la, da. Nous avons ici où est la cafétéria du musée ? (lê exemplo do livro) Du musée, 
do. Alors, ce sont des articles contractés, d‟accord ? Du, de la, des. Faites attention ici, il y a le 

tableau les articles (lê informações do livro) pour identifier l‟article indéfini. Qu‟est-ce que 

c‟est ? C‟est un tableau de Picasso, de Picasso. Masculin un, fémini une, masculin et féminin 

des. Pour préciser quelque chose le, la, les sont les articles définis. Et nous avons ici les articles 
contractés. Il y a ici pour donner un complément d‟information de, du, de la, de l‟, des. Ici, on a 

de plus nom propre, alors, de plus un nom propre. Então, no texto tem c‟est Dora Mar, une amie 

de Picasso, Picasso c‟est un nom propre, n‟est-ce pas ? Alors, c‟est de.  D‟accord ? É a mesma 
coisa no português um, uma, uns e umas. Quand on parle articles contractés on a du, de la, des, 
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dos, das. D‟accord ? Alors, par exemple, (exemplos do livro) une rue de Paris, Paris c‟est un 

nom propre, alors de. C‟est une rue de Paris. Alors, les tableaux du musée, du musée. Les 

tableaux du musée, le nom... 

Alunos : De la chanteuse  
J : De la chanteuse. Oui. Nous avons l‟adresse... 

Alunos: de l‟hôtel. 

J: Et l‟autre?  
Alunos: Le nom des étudiants.    

J: Alors, então é como é que ficariam aqui os exemplos para vocês? (escreve no quadro as 

próximas palavras enquanto as lê) Le livre du musée, un autre, le menu du restaurant. 
Facile ? Oui ou non ?  

Alunos : Oui !  

J : Oui ! De la, par exemple, le livre de la bibliothèque, nous avons le nom de la voisine, 

d‟accord ? (escreve no quadro) Le nom de la voisine. D‟accord ? Des. Par exemple, les noms 
des étudiants, la salle des ... la salle des peintres (escreve no quadro). Então, du, de la e de são 

artigos contractados... pardon contractés, d‟accord? Alors, il y a ici, dans la page seize, 

l‟exercice deux, « complétez avec du, de la, de l apostrophe, des » (lê o livro). Alors on va 
compléter maintenant, d‟accord ? Alors, complétez! 

Registro 3  

J: Alors, question 2, page seize. La pyramide... la pyramide. Ah não, o livro de vocês é o novo, 
né?  

Alunos: É. 

J: Então, quem tem o novo só acompanhem. La pyramide...  

Alunos: du Louvre.  
J: Le cinéma.  

Alunos: De la rue Champollion.  

J: Un professeur.. 
Alunos: De l‟université de México.  

J: Isso.  

Aluno Paulo: De la não, né? 

J: É isso o que eu vou explicar para vocês. Não importa se for masculino ou feminino, de 
l‟université, com apostrophe. Eu não queria falar dele agora, mas já que apareceu aí.  

Aluna Maria: Mas tá aqui. 

J: Oui, oui, é que eu queria complementar com outra coisa. Alors, un professeur de l‟université 
de México. Le nom... 

Alunos: De l‟étudiant.  

J: Un tableau... 
Alunos: De Monet.  

J: Très bien! La Maison... 

Alunos: Des étudiants. 

J: Des étudiants, des étudiants ... Alors, « complétez avec un, une, des, le, la, l apostrophe et 
les ». Alors, complétez la troisième question, complétez, quero ver como vai ficar aí agora. A 

mistura. (Enquanto os alunos fazem o exercício proposto, ela olha o que eles fazem e depois 

apaga o quadro) 

Registro 4  

J: La première, Adauto, diga o seu. 

Aluno Adauto: Aix-en-Provence est une belle ville avec un beau musée et la grande université 
J: Alors, Antônia, toi, la même question. 

Aluna Antônia : Aix-en-Provence, c‟est une belle ville avec un beau musée et un grande 

université.  

J : Alors, Helena, leia a mesma questão. 
Aluna Helena : Aix-en-Provence, c‟est une belle ville avec un beau musée et une grande 

université. 

J : Vocês viram alguma diferença ?  
Alunos: Sim. 



221 
 

J : Qual ?  

Alunos : Primeiro disse un grande université e depois une grande université... 

J : Aix-en-Provence c‟est une belle ville avec un beau musée et une grande université. Une, 

pourquoi? Parce que 
Alunos : Un c‟est masculin  

J : Et une grande c‟est... 

Alunos : Féminin.  
J : Féminin, une, d‟accord ? Alors, la deuxième, elle, a segunda. Toi ! 

Aluno Antônio : C‟est la ville de Paul Cézanne, un célèbre peintre. 

J : Toi, lisez la même question.  
Aluno André: C‟est la ville de Paul Cézanne, le célèbre peintre.   

J : Peintre peintre. Alors, c‟est la et le. Toi, Danúbia.  

Aluna Danúbia : a última ?  

J : Oui. Leia do jeito que você sabe, não tenha medo.  
Aluna Danúbia : J‟ai des amis à Aix-en-Provence. Je connais les professeurs de français de 

l‟université et le directeur de l‟hôtel Ibis.  

J : Très bien ! Davi, lisez a mesma.  
Aluno Davi : J‟ai des amis à Aix-en-Provence. Je connais les professeurs de français de 

l‟université et le directeur de l‟hôtel Ibis.  

J : Très bien ! J‟ai des amis à Aix-en-Provence. Je connais les (abrindo a boca para mostrar a 
articulação do som da palavra « les » [le]) professeurs de français de l‟université et le directeur 

de l‟hôtel Ibis. Bon, dans la même question, observez les noms masculins et féminins. Quels 

sonts les noms masculins dans la même question pour vous ?  

Alunos : Masculin ?  
J : Oui ! 

Alunos : Un musée. 

J : Assim, os adjetivos... os adjetivos.  
Alunos : Beau.  

J : Oui ! Beau (escreve no quadro). 

Alunos : Célèbre. 

J : Célèbre (escreve no quadro).  Il y a d‟autres ?  
Alunos : Belle. 

J : Masculin, d‟accord ? Alors, le féminin ? Nous avons quoi ?  

Alunos : Belle, grande. 
J : O que mais ?  

Alunos : Amis ? 

J : Seulement les adjectifs, tá ? Gente, essa história de adjetivo, a gente não vai estudar as 
construções dos adjetivos. Professora, é directeur e directrice ? Como é que se forma essa 

estrutura ? Mas hoje eu não vou passar pra vocês, porque o livro do Écho não trabalha com esse 

negócio de passou trabalhou passou trabalhou, ele deixa você aprender do jeito que é pra 

aprender bem básico e quando vai chegando mais lá em cima aí você pega o total pra depois 
você saber o que é. Tá certo? Alors, qu‟est-ce qu‟on va faire? Les noms et les adjectifs (lendo o 

livro na página 16 e 17). Masculin et féminin des noms de personnes. Ici , masculin et féminin 

des adjectifs, pluriel des noms et des adjectifs. Leiam, só vocês mesmos, esse tableau aqui e 
esse também. Só ler un ami une amie. Leiam.  

Registro 5  

Caminha pela sala enquanto os alunos leem.  
J: Alors, faites attention ! je vais lire, d‟accord ? Un ami... un ami....vou falar o masculino e 

vocês falam o feminino. Alors, un ami... 

Alunos : Une amie 

J: Un secrétaire 
Alunos: Une secrétaire 

J: Un professeur. 

Alunos: Un professeur. 
J: Une professeure. 
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Alunos: Une professeure. 

J: Un Anglais. 

Alunos: Une Anglaise. 

J: Un Italien. 
Alunos: Une Italienne. 

J: Un chanteur.  

Alunos: Une chanteuse. 
J: Un directeur. 

Alunos: Une directrice.    

J : Alors, le masculin et le féminin des adjectifs, un grand parc... 
Alunos : Une grande ville  

J : Un stage international 

Alunos : La cité internationale 

J : Un chanteur célèbre.  
Alunos : Une chanteuse célèbre.  

J : Un beau tableau. 

Alunos : Une belle actrice. 
J : Le pluriel des noms et des adjectifs. Un homme célèbre.  

Alunos : Des hommes célèbres. 

J : Un artiste international. 
Alunos : Des artistes internationaux.  

J : Internationaux. Oui! Quand l‟adjectif pluriel est devant le nom un beau tableau  

Alunos: De beaux tableaux. 

J: Un bon journal.  
Alunos: De bons journal... journaux.  

J: Que que ... O que vocês notaram? Nesse último?  

Alunos : Esse eaux. É quando termina em eau?  
J : Terminam em eau e coloca o x no plural.  

Aluna Ana: E o som só vai diferenciar na escrita?  

J: Isso, só vai diferenciar na escrita ... como ficaria no plural tableau ? Fica com o x no final. 

Então, guardem isso aqui, tá ? Bom, complétez avec le masculin et le féminin (questão 2, página 
17) une Brésilienne... 

Alunos : Un Brésilien. 

J : Oui, continuez ! 
Alunos : Un étudiant, une étudienne. 

J: Un étudiant, une étudienne, non! C‟est un étudiant, c‟est une étudiante com ezinho no final. 

Un acteur. 
Alunos : Une actrice.  

J : Une artiste. 

Alunos : Un artiste. 

J : Accordez le groupe du nom (questão 3, página 17) Il aime les... complicado, né ?  
Alunos : Bons ... 

J : Bons restaurants. Grand voiture, les grandes voitures. Femmes beau et célèbre... Les belles 

femmes... 
Alunos : Belles. 

J : Belles et célèbres, oui ! Les hôtels internationals. 

Alunos : Internationals. 
J : Oui, non, pardon, internationaux. Très bien, certo ? Gente, vou só liberar vocês, que eu estou 

acabada, depois do intervalo, a gente volta.  

Registro 6  

J: Lembram aquelas plaquinhas que eu dei pra vocês? É bom vocês pegarem um verbo o Être. 
Hoje também a gente vai estudar outro verbo que vocês também devem pegar pra estudar 

porque vão precisar dele pra vida toda. Esses verbos, esse Être e esse outro que a gente vai ver 

hoje vocês vão precisar dele pra vida toda. Pra conjugar verbos no passado, no presente, no 
condicional. Então, peguem ele no presente, no imperfeito, em todas as conjugações que eu vou 
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passar pra vocês, certo? Hoje eu vou passar pra vocês o nosso amigo Avoir (indicando a palavra 

no quadro). O que é Avoir? (Esse conteúdo está na página 17 do livro didático)  É voar? Não! 

Significa ter em francês, certo? Como seria a conjugação dele? Vamos começar pelos pronomes 

que vocês já conhecem je podem falar.  
Alunos : Tu il elles on nous vous ils elles 

J : Ils Elles . Eu vou colocar a conjugação, vou falar e vou mandar vocês repetirem, tá certo ? 

(Nesse momento a estagiária J escreve no quadro a conjugação do Avoir no presente do 
indicativo em francês) 

J : 5 minutinhos olhem pra cá. Observem. Não olhem pra mim, olhem pra cá. Só observem. 

Quando eu falo pra vocês nous avons o que eu quero dizer? É avons da revista Avon ? Não ! 
Nous avons, então, o que é o verbo Avoir ? É o verbo ter. Como ficaria aqui ?  

Alunos : J‟ai. 

J : J‟ai, n‟est-ce pas? Professora, quando a gente tem duas vogais fica Je ai ? Quando a gente 

tem duas vogais, a gente faz o quê? (apaga o “e” em “je” e escreve o apóstrofo após o “j”) Então 
vai ser J‟ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont (enquanto a estagiária lê, os 

alunos repetem). Adauto! 

Aluno Adauto: J‟ai, tu as, il, elle, on a, nous avons, vous avez, ils, elles ont. 
J: Vous avez quel âge? Adauto, vous avez quel âge ? 

Aluno Adauto : J‟ai j‟ai soixante quatorze.  

J : Soixante quatorze nem parece, não é, gente? Toi, Priscila, tu as quel âge ? Moi, j‟ai vingt ans. 
Toi, tu as quel âge ? 

Aluna Priscila : Eu não sei dizer o número 23... 

J : É só falar a estrutura, j‟ai ...  

Aluna Priscila : J‟ai 23. 
J : Vingt trois. 

Aluna Priscila : Vingt trois.  

J: Toi, Hélio. Vous avez quel âge? Quantos anos você tem? 
Aluno Hélio: J‟ai vingt et un. 

J: Toi, tu as quel âge?  

Aluna: Cinquante.  

J: J‟ai cinquante.  
Aluna: J‟ai cinquante. 

J: Então, avoir verbo ter. Se eu digo pra vocês. Edvânia, tu as un dictionnaire ? (Com um 

dicionário na mão) 
Aluna Edvânia: Oui, j‟ai dictionnaire. 

J : Adauto, vous avez un stylo ?  

Aluno Adauto : Stylo, oui, j‟ai un stylo. 
J : Então, gente, prestem muita atenção no verbo avoir. Vocês já conhecem o être je suis, tu es, 

il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Et nous avons ici avoir j‟ai tu as il a nous avons vous 

avez ils ont. Dans la page dix-sept ici nous avons les verbes en ER. Eu já passei pra vocês os 

verbos, não foi? Ótimo! Nous avons regarder, écouter, aimer. Regarder, écouter, aimer et nous 
avons ici les autres verbes avoir j‟ai tu as il a nous avons vous avez ils ont.  

Registro 7  

J: Esses que estão em RE são do grupo RE, nós aprendemos esse aqui, não foi? (escreve ER no 
quadro). Também tem esses daqui (apontando para RE) só quero que vocês leiam, eu não vou 

passar eles, tá? Não vou passar a terminação deles, certo? Só leiam. Alors, o Avoir é novo para 

vocês, é a primeira vez que a gente tá vendo, certo ? Alors, nous avons ici je lis, tu lis, il elle on 
lit, nous lisons, vous lisez, ils elles lisent. D‟accord ? Então o que eu quero que vocês façam. Eu 

vou dar uma dica pra vocês. Os verbos que vocês estudaram desde o primeiro dia de aula até 

hoje, peguem esses verbos e conjuguem em casa. Vocês lembram aquela lista que eu dei pra 

vocês que tinha um texto e vocês tinham que colocar os verbos. Façam isso. Estudar a estrutura 
do verbo é muito bom e as terminações deles mais ainda.  

(Uma aluna mostra a fotocópia da qual a estagiária acaba de falar) 

J: Isso daí mesmo. Tá bom? Certo? Bon, nous avons ici la première question, pour apprendre les 
conjugaisons, imaginez des petits dialogues avec votre voisin ou voisine ou dans votre tête. O 
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que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o diálogo, aquela última aula? O diálogo. Tá 

certo? A gente vai criar o diálogo, de novo, desde a primeira aula até agora que a gente 

aprendeu. Tu t‟appelles comment? Vous avez quel âge ? Est-ce que tu connais... tu connais ? 

Encontrem os verbos que vocês aprenderam até agora e vamos fazer esse diálogo, mas falem...  

Registro 8  

J: Alors, prenez le livre dans la page vingt deux et vingt trois. Nous avons la leçon trois « On se 

détend ?» Pour vous, pour vous, observez les images, observez les images, pour vous qu‟est-ce 
que ça veut dire on se détend ? Olhem as imagens, pra vocês o que que significa isso aqui ?  

Registro 9  

J: Vimos os verbos regulares em ER não foi ? Terminam em e es, e, ons , não é ? Tirem o Aller 
porque ele é um verbo especial. Aller é um verbo terminado em ER, mas acontece de maneira 

diferente. Como seria a conjugação do verbo ir ? Je, je, je (falando num tom mais alto para os 

alunos acompanharem a pronúncia) vais tu ... 

Alunos: Aller, né?  
J: Oui! Je je ... vais (escreve no quadro a conjugação) 

Alunos : vais 

J: Tu... Tu vais.  
Alunos : Tu vais. 

J : Il elle on ... 

Alunos : Vais.  
J : Nous vais. 

Alunos :  Nous vais. 

J : Vous vais. 

Alunos : Vous vais. 
J : Ils, elles vais.  

Alunos : Ils, elles vais. 

J : D‟accord ? Pronto, a gente encerra por aqui hoje e eu quero que vocês estudem em casa os 
verbos que nós vimos hoje. Estudem, tá, pessoal ?  

Fim da aula. 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA EPISÓDICA DA ESTAGIÁRIA J 

 

Registro 1  

 

Estagiária: Boa tarde, meu nome é J. Eu sou professora bolsista da Universidade Estadual do 
Ceará. E, no momento, dou aulas para o primeiro semestre e o segundo semestre. Bom, o meu 

conhecimento na língua francesa. Na verdade, é uma história bem engraçada. Eu conheci o 

francês eu tinha quinze anos, quando eu entrei na Escola do Adauto Bezerra, aqui próximo à 

UECE. E todos os colégios aqui de Fortaleza sempre tem aquele inglês, o espanhol, e acabou! 
No Adauto Bezerra não! No Adauto Bezerra tinha o inglês, o espanhol, o francês e o italiano. E 

por uma mágica, eu não sei o que foi que aconteceu, uma benção de Deus, qualquer outra coisa, 

não sei te explicar, o francês aparece na minha sala com o formato de um professor 
maravilhoso, que o nome de Franzé, Franzé de Carvalho, no qual esse me ensinou tudo o que eu 

sei hoje. Então quando eu terminei o francês lá, ele me indicou a Casa de Cultura Francesa da 

UFC, Universidade Federal do Ceará, e lá eu iniciei o meu curso de língua francesa. Vindo a 

terminar em 2012, 2010, não me lembro muito bem. E depois entrei no IMPARH, no IMPARH 
de Fortaleza, e lá eu já iniciei o sexto semestre, fiz teste de nível –  eu não queria começar tudo 

de novo – e terminei em um ano. Vocês podem estar perguntando: “Ah, e por que você não fez 

Aliança francesa?” Porque eu não tenho dinheiro. Então vai ser sempre Casa de Cultura e 
IMPARH, até juntar dinheiro e pagar uma Aliança francesa, que é o meu objetivo, de pagar a 

Aliança francesa e fazer um curso de francês avançado para melhorar mais ainda. 
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APÊNDICE C – TRANSCRIÇÃO DA AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES 1 

REFERENTE À AULA 1 DA ESTAGIÁRIA J 

 

Registro 1  

 
Pesquisadora: Pronto, eu vou ligar agora. 

 

Estagiária: (Inaudível) Eu também lembro que nesse dia foi o dia em que eu saí da natação, eu 
tinha batido o meu pé e eu „tô‟ andando... todas as vezes que você foi lá filmar meu pé estava lá 

quebrado. (...) Igual à uma menina de quinze anos dando aula sentada e balançando os pés.  

 

Pesquisadora: Pronto! A gente para aqui aí você retoma há quanto tempo você dá aula, né? E 
como foi que você planejou esse primeiro momento da aula. 

 

Estagiária: Posso começar mas não desse jeito que você falou? 
 

Pesquisadora: Pronto! Pode começar! É só pra você ter uma noção de como... do que você tem 

que tratar. Certo? Pode falar. 
 

Estagiária: Bom, assistindo a minha aula assim você pode perceber que eu sou bem agitada, eu 

não gosto de uma aula sentada, eu gosto de conversar com os meus alunos, de ir em cada 

cadeira ver como é que está o exercício, gosto de olhar nos olhos deles e pedir a informação, e 
pedir a pergunta e fazer outras coisas. Bom, é... eu não tenho uma experiência muito larga, 

muito grande, em relação a ser professora. Eu dei aula de uma semana na Escola Adauto 

Bezerra como professora. Eu ainda estava no Ensino Médio mas me foi confiado pelo próprio 
professor de francês da Escola que eu desse aula no lugar dele. Então eu dei! Bom, e a outra 

oportunidade que eu tive foi agora como professora da UECE, bolsista. Fiz uma seleção, passei, 

consegui, e dei aula para o primeiro e segundo semestre.  

 
Pesquisadora: E foi quando teu Ensino Médio? 

 

Estagiária: Foi em 2009 à 2011, por aí. Certo? E você pode se perguntar: “J, mas por que você 
age assim dentro da sala de aula? Bem, eu sempre fui apaixonada por todos os meus 

professores. Sempre! E sempre de cada um eu pegava alguma coisa. E eu sempre olhava aquele 

professor que chegava na sala, chegou na sala, sentou, não olhava para os alunos, não dava bom 
dia, não fazia nada. Então eu disse um dia que se eu fosse professora eu não queria ser uma 

professora assim. Então, eu acabei conhecendo outros professores que me ensinaram também a 

ser como eu sou hoje. Como eu sou dentro da sala de aula. Não sou parecida com eles. Cada um 

tem o seu jeito de dar aula. Mas eu peguei de cada um algum ensinamento, e lá eu coloco dentro 
da minha sala. Como você viu, em cada matéria, em cada matéria que eu trago, eu trago uma 

abordagem diferente e pra mim planejar essas aulas, e só de uma aula, eu tenho muita 

dificuldade. “Dificuldade como?” De ser perfeita. Eu quero ser perfeita na sala de aula, e por 
isso eu tenho dificuldade. Eu passo uma semana planejando uma aula de três horas. “Mas por 

quê?” Porque eu quero chegar na sala de aula e quero que aqueles meus vinte e sete alunos 

fiquem comigo no primeiro semestre, no segundo, no terceiro, e até terminar. Eu não quero que 
eles desistam da língua francesa porque eu não desisti. E é isso que me faz me apaixonar a cada 

dia. É o fato de transmitir para as pessoas que eu sou uma professora boa e que eles podem 

confiar em mim apesar da minha idade – só tenho vinte anos, como a própria Larissa sabe. E eu 

já tenho esse olhar de querer passar tudo o que eu sei. Pouco, mas eu sei. Porque como eu disse, 
eu tenho uma experiência muito boa, como eu acabei de falar, na língua francesa, mas na sala de 

aula não. Mas, voltando ao assunto dos professores, eu peguei de cada um, e de cada um eu me 

transformei no que eu sou hoje, nessa professora que você viu filmando.   
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Pesquisadora: Aí essa experiência que “tu disse” que não é em sala de aula, onde é que você 

teve essa experiência, assim? Você disse que tem experiência com a língua francesa, tem um 

conhecimento da língua. De onde é? Você já viajou, já... 

 
Estagiária: Isso! Pois é! Antes de estudar muito dentro de casa, falar o francês fora, eu 

adicionava gente francesa, as pessoas francesas, e eu falava quase todo dia. Claro que não eram 

todos que adicionam, e quando adicionavam eram homens enxeridos, né? Toda aquela história. 
E sim! Eu já viajei. Passei uma semana em Paris. Tive uma experiência ótima com a língua 

francesa. Briguei até com três franceses lá. E depois dessa experiência com a língua francesa, 

poxa, eu consegui brigar em francês. Então eu sei falar francês. Então eu posso dar uma aula. 
Entendeu? E além do mais, eu fui pra Holanda, Budapeste... também tive a oportunidade de 

conhecer alguns franceses lá e então foi assim que consegui a experiência da língua francesa. Eu 

parei pra pensar: “ Poxa, eu sou fluente em francês? Como eu sou fluente em francês?” Então eu 

fui atrás de saber se eu era realmente fluente em francês. E repetindo, se eu consegui brigar em 
francês, com um francês nativo, eu consigo dar uma aula pra vinte e sete alunos.  

 

Pesquisadora: “Unrum”. Certo! Massa! E aí quanto à tua aula. Como é que é feito o 
planejamento? Nesse momento aí que a gente assistiu, nesse pequeno trecho, né? Fala um pouco 

disso. Como é que planeja? Se você usa alguma estratégia. Que conhecimento, né? Você falou 

de professores. Fala mais um pouco disso. Desse teu agir nessa sala.  
Estagiária: Bom, sobre o meu agir, né? Toda aula, não importa se eu vou dar aula hoje ou 

amanhã, ou depois de amanhã, eu sempre vou estar nervosa. Porque é como eu disse, a 

perfeição, eu quero entrar em sala de aula, trabalhar com os meus alunos a língua francesa. 

Então, quando eu chego na sala de aula, eu planejo até a entrada. “Poxa, eu vou entrar com o pé 
esquerdo ou o pé direito?” Entendeu? Então assim que eu entro, eu já olho todos, depois que eu 

consigo olhar todos, eu consigo me acalmar. Agora se eu vejo aquele aluno que já tá com a 

cabeça triste eu já penso: “ah, meu Deus, o que foi que aconteceu com aquele aluno?” Ele não 
vai prestar atenção na aula e eu não vou me considerar uma professora boa. Então eu já entro 

naquela sala pensando naquele aluno também. E isso pro planejamento, né? Tu me pegou agora! 

Sobre o planejamento... (inaudível). É, como eu disse, eu planejo as minhas aulas em casa e 

quando eu chego na aula eu desenvolvo. Certo! Mas você está se perguntando: “mas como?” 
Mas como eu faço isso? Bom, eu vou ser bem sincera, eu não sei! Eu não sei! É... eu acho que 

quando você tem o dom de fazer alguma coisa, que graças a Deus foi me dado esse dom de 

aprender francês, mas também porque eu estudei, quando eu chego na sala de aula, com a minha 
aula planejada, eu na hora eu vou saber o que vou fazer. É incrível! Na hora, eu vou saber o que 

tá faltando, o que eu tenho que fazer. E, se acontece alguma coisa, que foge do que eu não 

planejei, eu consigo me sair. E aí, fica fácil! E é assim que eu vou conseguindo mais 
experiência, mais desenvolvimento. 

 

Pesquisadora: Você não acha que isso é uma estratégia assim sua ou do que você aprendeu na 

disciplina de estágio...? Você tá fazendo estágio ou já fez?  
 

Estagiária: Só pra você ver, que toda essa minha desenvoltura é aplicada devido aos professores 

que eu tive o prazer de... 
 

Pesquisadora: Certo! E sua autonomia mesmo né, assim... Então se você não tem uma, algo, 

uma plano rígido, né, assim, você segue... 
 

Estagiária: Eu sempre vou seguindo naturalmente, né, como eu disse, é... eu quero dominar a 

língua francesa e se eu sinto que eu tenho esse domínio, eu chego lá, solto, e lá eu dou minha 

aula, entendeu? 
 

Pesquisadora: Então você acha assim, os conhecimentos que você tem, enquanto aprendiz, né, 

são os mesmos pra dar aula? Como é que isso acontece assim? 
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Estagiária: Pode repetir a pergunta? 

 

Pesquisadora: Os conhecimentos que você tem, né, enquanto aprendiz de francês, você poderia 

usar também pra dar aula... como é que é, como é que você faz isso na sua cabeça, como é que 
você projeta? “Ai, eu aprendi essa regra e agora como é que eu vou dar aula sobre isso?” 

 

Estagiária: Pronto! Um dia, eu estava saindo da sala do IMPARH e eu encontrei um aluno meu 
que estudava comigo e estudava no IMPARH também já no primeiro semestre. E um dia ele 

chegou pra mim e disse assim: “você é a minha mestrezinha.” Ai eu perguntei: “mas por quê?”. 

“Porque todas as aulas que eu tive de francês a sua foi a que eu mais me desenvolvi, que eu 
gostei mais e eu tenha certeza que você vai ser uma grande mestre”. E eu fiquei assim, sabe, 

muito feliz. E depois disso me deu mais forças ainda pra procurar assuntos diferentes de dar 

uma aula. Por exemplo: eu vou dar aula do “passé composé”, certo? E a gente sabe que no 

“passé composé” o aluno tem uma certa dificuldade e tal. Mas tem professor que chega “ai, meu 
Deus, o “passé composé” é difícil”. Eu não! Eu chego: “olha o „passé composé‟ é muito fácil. É 

muito fácil! O que é que você tem que fazer? Só estudar um pouquinho a mais. Só isso que eu 

digo pra eles, certo? Então, se a regra diz que eu tenho que ensinar que alguns verbos... que a 
gente vai conjugar o “passé composé” com o “avoir” e com o “être”, eu sei que alguns verbos 

vão se conjugar com o “être” e com o “avoir”, certo? No meu caso, eu vou ensiná-los brincando. 

Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu pego umas historinhas, eu levo brincadeiras, eu levo 
situações em que cada um possa aprender melhor, sem ter que jogar tudo na lousa e dizer assim: 

“taí, isso é „passé composé‟. Taí, isso aí é gramática. Acabou! É só isso!” Não! Eu transformo a 

gramática numa brincadeira. E o vocabulário vai ser na sala de aula. A gente vai aprendendo 

brincando, se desenvolvendo melhor, e assim que eu costumo dar aula. No dia em que eu dei 
para o primeiro semestre os números em francês, eu passei um bingo, e no bingo eu dei uma 

caixa de chocolate. E no outro dia, na outra sexta-feira, um aluno disse assim: “professora, se eu 

falo os números em francês de 1 a 10 a senhora me dá uma caixa de chocolate?” E eu digo: 
“olha, a caixa de chocolate eu não posso dar, mas eu posso lhe dar um presente muito bom”. 

“Pois tá bom!” “Pois diga pra mim os números”.  

E ele falou de 1 a 10 bem direitinho, do jeito que eu ensinei. Ele aprendeu brincando. E assim 

que eu vou desenvolvendo a minha aula.  
 

Pesquisadora: E você acha que essa forma, essa forma de dar aula ela vem de onde? Assim, tu 

“viu” em alguém ou, sei lá, você criou isso? 
 

Estagiária: Não, não veio de ninguém. É como eu disse, o francês chegou pra mim de uma 

forma mágica e eu passo pra eles, para os meus alunos, de uma forma mágica. É como eu disse, 
é naturalmente, vem na hora, eu estou planejando a minha aula, “poxa, eu poderia brincar com 

essa aula, eu poderia chegar para os meus alunos e apenas brincar. “Poxa, eu não vou utilizar o 

quadro hoje, vamos brincar?” Teve um dia que eu levei, eu tirei três aulas pra dar o “passé 

composé”, sabe? Eu não podia fazer isso, mas eu tirei três aulas pra ensinar o “passé composé”. 
E depois da última aula, eu levei uma bola de papel com todos os verbos conjugados com o 

“être” e alguns com o “avoir”; e nessa hora eu fiz uma roda, infelizmente você não estava lá pra 

poder filmar, eles fizeram uma roda e eu coloquei uma música em francês, e o jogo era o 
seguinte: eles tinham que passar a bola, quando a música parar, tirava o papel, tinha dois verbos, 

eles tinham que conjugar a frase inteira no passado, no “passé composé”, e seria o vencedor 

quem terminasse o jogo com todas as frases corretas, e foi muito divertido! A gente passou as 
três horas com essa brincadeira e eu tenho certeza, eu posso dizer agora, que se você pegar um 

aluno meu, ele vai lhe falar o que é o “passé composé”, ele vai lhe falar a regra todinha sem eu 

ter dado gramática nenhuma em lousa. Só brincando!  

 
Pesquisadora: Certo! Pronto! Aí só mais uma coisa, eu vi no vídeo que você estava usando o 

livro, né, você usou o livro didático, aí você segue alguma orientação com relação ao uso do 

livro? Você tem alguma orientação pra poder seguir? Como é que é feito o uso desse livro? Aí a 
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gente tem como exemplo esse momento (aponta para o vídeo que está passando no 

computador). 

 

Estagiária: Certo! O que eu possa falar do “Echo”? O “Echo” é o livro que a gente utiliza. Se eu 
desse uma aula na segunda e quarta, seria muito tranquilo para os meus alunos. Por quê? Porque 

eles aprenderiam em uma a gramática, um texto, um certo tipo de vocabulário, mas eu só dou 

aula em um dia da semana, ou seja, duas gramáticas, dois textos, e outros diversos tipos de 
vocabulários, então fica bem mais complicado. Então você quer saber como eu vou utilizar o 

livro, certo? Bom, eu começo, na verdade, pelos textos, gramática eu vou deixando pro final da 

aula porque quando eles já estão querendo ir embora, mas é a hora que eu posso brincar com 
eles e eles se animam mais pra ficar. Então é uma estratégia também, sabe? Se eu for dar 

gramática eles vão se cansar e vão querer sair e vão embora e não voltam mais. Então, primeiro 

eu dou os textos, brinco um pouquinho com eles com os textos, mostro um vocabulário 

diferente, às vezes, coloco uma música ou não, e depois eu começo a utilizar a gramática que o 
“Echo” pede, mas ai eu não a orientação do livro do professor, porque na verdade quem faz o 

livro do professor sou eu mesma, como eu disse pra você, eu gosto de planejar as minhas aulas 

com perfeição, para deixar o aluno parado, sentado, olhando pra mim e gostando daquela aula. 
E se eu for... eu vou ser bem sincera. Todos os livros do professor é só “dê isso, dê aquilo”, do 

jeito que eu quero e acabou. Não, pra mim não funciona assim. Eu tenho que fazer do jeito em 

que eu possa prender o aluno e envolvê-lo pra ficar naquela sala. Pra ficar perto de mim, 
entendeu? 

 

Pesquisadora: “Unrum.” Entendi! 

 
 

Registro 3  

 
Pesquisadora: Tá dando pra ouvir, não tá?  

 

Estagiária: Tá sim! 

 
Pesquisadora: E pra ver também, né? 

 

Estagiária: (fala de algum aluno do vídeo, mas sua fala é inaudível). É incrível como você pode 
se sentir, sabe? Eu tenho vinte anos e lá na minha frente, sentado na minha frente, tem médico, 

advogado, arquiteto, pessoas bem mais velhas do que você, o Seu Adauto, por exemplo, ele tem 

os seus setenta anos, por aí, e você ser respeitada por pessoas assim deixa você... não sei nem 
explicar! É muito bom! Uma sensação muito boa! Acho muito bom a gente trabalhar com o 

“écoutez” também. 

 

Pesquisadora: Você gosta? 
 

Estagiária: Gosto muito. Faço eles repetirem, depois escutar de novo. (depois de algum tempo) 

Eu lembro que nesse dia eu estava bem nervosa. Foi o primeiro dia, né, que você filmou? Eu 
estava tão nervosa que até o verbo “aller” eu conjuguei todos os pronomes “je vais, tu vais, il 

vais”, tudo errado! Eu tava tão nervosa! “Meu Deus, o que é que essa mulher está fazendo aqui 

filmando a minha aula?” Mas eu consegui me sair, você me deu uma tranquilidade, mas eu tirei 
de letra, espero! 

 

Pesquisadora: Tirou sim! Pronto! Fala um pouco desse momento, assim, desse exercício de 

escuta, como é que é isso? O que você mobiliza nesse momento aí? 
 

Estagiária: Certo! Por que é que eu gosto de trabalhar a parte do “écoutez” com eles, né, no 

escutar? Porque na hora da prova de compreensão “orale”, pra eles já terem uma desenvoltura 
bem bacana, sabe? E como é que eu trabalho? Primeiro, eles leem o texto, depois eu peço a 
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alguns, aqueles que têm um pouco mais de dificuldade pra ler e depois eu boto pra escutar o 

próprio francês nativo ou a francesa nativa, pra eles entenderem bem como se pronuncia, pra 

depois fazer a correção, então, depois eu volto pro texto, e eles falam novamente. E eu sempre 

levo alguma coisa pra trabalhar, sempre! Sempre, porque eu acho que você tem que trabalhar as 
quatro etapas, né? Do escutar, do falar, do escrever, e de outros aí. E, pois é, eu levo de vez em 

quando o áudio do “Echo”, que é o áudio do livro, claro, que eu tenho que levar, e depois eu 

levo áudio por fora, que é o do “français facile”, eu sempre levo porque me ajuda bastante nos 
meus planos de aula, esse site, e eu levo mais pra trabalhar com eles, parte de escutar. 

 

Pesquisadora: “Unrum”. Aí a gente continua, que vai ter outro momento também.  
 

Estagiária: Às vezes tem aquele aluno que participa tanto, que ele quer participar toda hora, que 

é no caso do Seu Adauto. Eu quero que a fulana de tal fale, mas aí ele “não, mas eu posso falar”. 

Como você viu aí. Agora, eu vou te falar uma coisa, dez em todas, dez em todas. Aquele aluno... 
e olha que é esse que está na casa dos setenta anos. (após algum tempo) Sobre os textos 

também, sempre quando um texto tem algum tipo de entrevista sempre peço pra eles 

entrevistarem outra pessoa da mesma maneira do texto, pergunta “como é o seu nome?”, “o que 
você faz?”, então eu sempre pedia pra eles uma tarefa a mais na hora dos textos, sempre tinha 

alguma tarefa muito boa pra levar. O livro do “Echo”, eu particularmente adoro por causa disso. 

Eu vou ser bem sincera, vou ser bem sincera mesmo, eu não gosto de escrever, de ficar 
apagando, de jogar nada na lousa, eu gosto mais daquele puxar, daquele falar, do escutar, mas 

eu faço porque é necessário. Eles precisam também saber as coisas direitinho, né? Você vê que 

eu já começo logo pelos exemplos, eu não vou dar os artigos, “o que é os artigos?”, não, eu vou 

logo lá, o artigo é isso aqui e acabou. Fale! Eu só quero que você fale. Siga essa regra que eu tô 
falando pra vocês e acabou, pronto! Pra ver, já comecei com o “un” com o “une”, com o “des”. 

E já vou introduzindo os textos, algum trabalho por fora, pra eles pegarem mais.  

 
Pesquisadora: E você sabe como você faz isso? 

 

Estagiária: O quê? A... 

 
Pesquisadora: Como é que você projeta isso que você acabou de falar? 

 

Estagiária: Justamente é o meu planejamento de aula. Na hora do meu planejamento eu já 
imagino, você pode toda vez que você for na minha aula eu vou tá com quatro folhas, sempre 

vão ser quatro folhas, é como eu disse, até a minha entrada eu planejo no meu plano de aula. 

 
Pesquisadora: Você escreve. 

 

Estagiária: Eu escrevo justamente pra passar, pra não ter problema pra esquecer. Às vezes 

quando ocorre um erro, eu consigo sair um pouco, sabe? Mas sempre... tem aluno que reclama. 
Reclama o quê, né? É porque tem aquele aluno que gosta daquela gramática pesada, que gosta 

daquele jeito mais tradicional, mas eu já chego no primeiro dia de aula e digo: “Ó, eu vou 

trabalhar o seguinte, eu vou trabalhar com isso aqui, e é isso aqui! E eu tenho certeza que vocês 
vão aprender do mesmo jeito que você tivesse em uma escola lá em Paris, na França, não 

importa! A França inteira, não importa! Você vão aprender comigo também. Então eu passo 

desse jeito. 
 

Pesquisadora: E você segue todo esse plano que você escreve? 

 

Estagiária: Eu sigo todo o meu plano. Às vezes eu não consigo, porque eu planejo tanto que 
termina a aula e não consigo. Ou às vezes eu planejo menos e não consigo terminar uma aula, aí 

eu já fico... 

 
Pesquisadora: Mas você cria algo na hora? Ou é do jeito que tá ali mesmo? 
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Estagiária: Não! É como eu disse, eu planejo o que eu vou dar e lá eu vou desenvolver também. 

Eu planejo, tá tudo planejadinho, mas quando eu chego na sala de aula sempre vai mudar 

alguma coisa. Você não vai seguir na risca o papel, né? Então sempre vai mudar alguma coisa. 
Até as posições dos artigos, é um exemplo.  

 

Pesquisadora: Como assim as posições? 
 

Estagiária: Ah, por exemplo, é uma coisa bem boba, né, mas eu tenho certeza que nesse tempo 

eu já planejava dar primeiro “la” e “le” e depois o “un”, “une”, entendeu? É isso que eu tô 
querendo falar. Como eu sou perfeccionista, né? Pode ser até bobagem! 

 

Pesquisadora: Mas, isso você percebeu agora? Ou foi... 

 
Estagiária: Foi agora. Eu vi você filmando, né? Você percebe. Também o nervosismo no dia. 

Esse momento que eu não gosto, de ficar na lousa, porque eu fico de costas, e eu ficar 

escrevendo e deixar as pessoas olhando, esperando alguma coisa. Eu não gosto desse momento. 
Se eu pudesse eu levava uns cartazes, se eu tivesse mais tempo eu levava uns cartazes e ficava 

“ó, é isso aqui!”. O que eu gosto mais dessa aula é o famoso biquinho, eles sempre perguntam 

“mas, professora, esse biquinho é necessário?”, aí eu “é necessário sim, vamos lá!” Você sabe 
que o “le” tem que ser o “le” e o “les” tem que ser “les”, né, (falando em referência às 

pronúncias distintas entre os dois artigos, uma que é mais aberta e outra que é mais fechada) 

justamente, “não, mas eu não quero fazer isso!”, “mas você tem que fazer porque senão não vai 

aprender direitinho, faça esse biquinho e você vai se dar bem”. Aí como eles é que eles 
perguntam? “Mas como é que eu faço?” “É só fazer!” Entendeu? Aí “le”, aí fica todo mundo 

assim (inclina o rosto para cima) que nem uns peixes. 

 
Pesquisadora: Você lembra de onde veio esse conhecimento? Esse “le”, esse biquinho, essas... o 

que você acabou de dizer agora, você lembra de onde veio, porque é que você formou essa ideia 

na cabeça? 

 
Estagiária: Bom, apesar da, apesar não, eu aprendi tanto aqui com as professoras e também por 

fora, eu sempre busquei estudar a pronúncia, é por isso que eu gosto tanto de trabalhar o 

“écouter” deles. Então eu gosto de procurar pra saber justamente a palavra certa, de como falar. 
Em relação ao francês, né, o [y], “professora, como é que eu faço isso? Eu não sei fazer!” esse 

[u] aí não!”, aí eu “gente não é [u] é [y], eu quero que vocês façam o seguinte: falem [u], façam 

o biquinho do [u], agora façam o [u] com o som de [i], aí [y]. Pronto! Formou o biquinho. 
Formou o famoso [y]zinho do francês, né?” Aí é nesse pontinhos assim que eu vou passando pra 

eles, sabe? Então, é isso! 

 

Pesquisadora: E você teve aula disso antes? 
 

Estagiária: Não!  

 
Pesquisadora: Não? 

 

Estagiária: Não! Só pra constar, eu aprendi mais dando aula do que estudando, no caso, 
estrutura no IMPARH, porque eu aprendi coisas novas, eu fui o além justamente pra dar uma 

aula, então eu aprendi muito mais coisas. Eu, literalmente, não... ó, o livro do “Echo” não é 

permitido, não é permitido não né, ele não orienta você dar as vogais assim completo, todo 

aquele completo, como se fosse aquela aula de fonologia inteira, certo? Mas eu tenho um dia de 
fonologia. Eu tirei um dia e dei aula pra eles sobre isso. Eu expliquei pra eles que há (inaudível) 

intenção disso, eu fui explicando isso direitinho justamente bem na hora da leitura pra eles 

pegarem, quando tinha um ditado também. 
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Pesquisadora: E isso tudo você planejou sozinha, né?  

 

Estagiária: Planejei sozinha. Eu tenho um calendário pra seguir, né? Mas é como eu disse, eu 

tirei três aulas pra dar “passé composé”. Tirei três aula pro “passé composé”. Isso é bom? É! Pra 
mim, que gosto de inventar. Mas é ruim por quê? Porque, às vezes, eu não consigo terminar o 

conteúdo, que é programado, certo? Eu tenho que dar no primeiro semestre a lição 0 até a 6, e 

infelizmente eu não consegui finalizar a lição 6. Então eu já falei com o professor pra finalizar a 
lição 6 com eles. Por quê? Porque eu quis dar prioridade pra assuntos bem mais importantes na 

língua francesa do que o “comment tu t‟appelles”, ou outras coisas, que foi o “passé composé”, 

que eu tirei três aulas pra dar, brincadeira, levei muita coisa, eles realmente aprenderam o “passé 
composé”. Dei essa aula de fonologia também, literalmente, ensinando o som de cada palavra, 

de cada letrinha, e aí eu vou inventando, sabe? Mas fora isso... 

 

Pesquisadora: Mas você segue o material? 
 

Estagiária: Eu sigo o material. Do material eu não fujo. Eu sigo o que eu tenho que dar mesmo. 

Na ordem que ele quer. 
 

Pesquisadora: O livro, né? 

 
Estagiária: Isso! Que eu planejo as minhas aulas... que é porque é por mês, né? Vamos supor, 

março, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, um exemplo, e eu já coloco os dias, de todos, e 

vou colocando, lição zero e um, (inaudível), na primeira, lição zero, na segunda, na outra sexta-

feira, né, finaliza a lição zero e começa a um, na outra sexta-feira, finaliza a um e começa a dois, 
e assim eu vou seguindo. Só que como eu disse, às vezes eu não consigo terminar, então como 

eu já tive a experiência com esse primeiro, pretendo pegar outro primeiro semestre, eu já vou 

separar as três aulas que eu quero dar o “passé composé” pra eles e a outra da fonologia, e assim 
conseguir terminar a lição seis bem direitinho, pra não fugir disso. Porque é a minha primeira 

vez com o primeiro semestre. Já dei aula em ensino médio. Ah, já dei aula de inglês. Apesar de, 

né... já dei aula de inglês pra crianças. E já dei aula pra adolescentes também e agora estou aí 

dando aula pra todas as idades, adolescente, jovens.  
 

Pesquisadora: Aí essa aula foi sobre artigos, né? Esse momento, né? Um assunto gramatical. 

Você pode falar também.  
 

Estagiária: É como você tá vendo, o que significa aquilo, o que significa aquilo... Não! Eu já 

coloco e dou o exemplo, é assim que eu gosto de trabalhar, com os exemplos. Depois eles vão 
descobrindo, em casa mesmo, eles vão estudando, que isso, qual é o significado. Eu também 

gosto muito de trabalhar com repetição, sabe? Eu acho que a repetição é uma arma assim que 

ninguém consegue superar. Se trabalha repetição, o aluno assim, pega. Ele pega de... 

 
Pesquisadora: Você usa assim, alguma abordagem só ou tu faz esse... apanhado assim? 

 

Estagiária: Bom, assim, é como eu disse, é, eu nem sei te explicar, pra você ver, é naturalmente, 
eu não (hesitação), por exemplo, eu não uso nenhuma abordagem pedagógica pra fazer tipo, 

francês tradução, francês mais falado (?), francês mais escrito (?), então eu não uso essas 

abordagens, eu uso todas, sabe?! Eu uso todas, eu gosto de trabalhar com tudo. Mas como eu 
disse, eu não gosto de trabalhar na lousa, eu não gosto muito de trabalhar com essa gramática 

pesada, encher a cabeça deles com três horas de aula, então eu não vou encher a cabeça dos 

meus alunos com gramática, gramática, o que quer dizer aquela palavra, qual é o significado 

gramaticalmente daquela palavra. Não, eu não busco isso. Eu vou sempre mostrar o principal, a 
função daquela palavra, a função dela na gramática e acabou. Pronto! Sem explicar para o que é 

de onde veio. Porque tem aluno que meu Deus do céu, né? Tem umas perguntas... “Professora, 

porque que carro em francês é feminino?” Então, ele como aluno me perguntou. Então, eu disse 
assim pra ele: “Eu lhe respondo se você me falar porque que carro aqui no Brasil é masculino”. 
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Como ele não soube, eu também não dei a minha resposta. Então, sempre tem algumas 

perguntas que você tem que, né, tem que saber sair com os alunos assim, dar toda aquela 

história, porque tem aluno que realmente assim, “ah, professora de francês tem que saber da 

história todinha da França”. Eu não sei a história da França. Eu não sei. Eu só sei francês. O que 
ela fez, o que ela faz, isso não vem ao caso, né? Algumas vezes eu realmente tenho que 

aprender porque eu também gosto de dar aula sobre isso, né? Mas é porque realmente nós temos 

alunos que... surpreendentes, tem aqueles que fazem aquelas perguntas. É, tipo, tem um livro 
chamado “Chagrin d‟école” e tem uma frase que ele diz assim: “Não importa o que o professor 

ensine sempre vai ter o aluno que faz três tipos de pergunta, a simples, a intermediária e a 

absurda, né?” E sempre vai ter aquela pergunta que a gente tem que sair, tem que saber... tem 
que passar para o aluno o que ele quer saber. Aí as perguntas, “ah, mas por que esse biquinho?”, 

“ah, mas por que essa palavra essa palavra é feminina?”, “ah, mas por que isso, mas por que 

aquilo?” Chega a ser até engraçado, né, mas é... coisas da língua, o que é que posso fazer? Outra 

coisa, eu não gosto  que os alunos, porque as salas da UECE são muito grandes, sabe, e tem 
aluno que senta aqui, outro que senta lá no sei aonde, apesar da minha sala ter muita gente, tem 

gente que senta na frente e outros que sentam lá atrás. Eu não gosto disso também. Eu peço: 

“por favor, se vocês puderem, passar mais à frente, tem uns que passam, outros preferem ficar lá 
mesmo, mas eu gosto mesmo de toda aquela atenção. No caso, aí eu não fiz, não sei se eu fiz ou 

não, mas eu sempre gosto de fazer uma roda, pra ficar no meio e passar em cada um. Outra 

coisa também, tem um material em casa, eu não sei se você pegou... o material que eu digo é o 
material pra trabalhar. Se eu dou aula de frutas, por exemplo, então, eu levo umas frutas de 

verdade, eu faço uma feira, a gente brinca, sempre trabalhando nisso, sabe? Infelizmente, eu... 

essa foi a minha primeira vez com o primeiro semestre, eu  nunca tive aquele “pá, cheguei!”. 

Nossa, primeiro semestre! Porque primeiro semestre é difícil, tem alguns professores que não 
gostam de pegar o sexto ou o sétimo, ou o quinto semestre, não importa, pra mim eu preferia um 

desses do que o primeiro. Mas por quê? Porque o primeiro você tem que ter uma 

responsabilidade muito grande. Por quê? Nivelar os alunos, porque tem aquele aluno que já 
chega já sabendo, já chega aquele “eu já sei de tudo”, eu sou o bichão, já chega aquele que não 

sabe de nada, não sabe nem o que é “bonjour”, não sabe nada. Então, você ter que trabalhar com 

esses alunos é uma responsabilidade muito grande. Mas, graças a Deus, eu consegui nivelar 

cada um, pra cada um ter o mesmo nível de francês.  
 

Pesquisadora: Mas esse nivelamento tu fez com base naquilo que você... 

 
Estagiária: Que eu planejei. Porque assim, no primeiro dia de aula, a gente sempre faz aquela 

pergunta: “Por que você decidiu o francês, né?” E tem aqueles alunos “ah, por causa do 

mestrado”, “ah por causa do doutorado”, “ah, não sei”. Aí sempre tem aqueles que chegam “ah, 
foi porque eu assisti ao filme da Amélie Poulain, “ah, porque eu assisti um filme, achei legal e 

quis aprender”. E, eu vou ser bem sincera, esses alunos que chegam lá já dizendo que quer 

aprender francês porque assistiu um filme, são os alunos que se desenvolvem mais, né? E 

acabam falando mais porque eles acabam se apaixonando tanto pelo francês que todo dia vão 
assistir um filme. Eu tenho um aluno que todo dia ia assistir um filme e vinha falar “ah, 

professora, esse filme é muito bom!”. Já tinha outra aluna que só trabalhava com tradução, tudo 

o que eu pegava, que eu falava, tudo o que ela via, ela falava “professora, eu traduzi!” Aí, eu 
perguntava: “mas por que você só gosta de trabalhar assim?”, porque eu vi que ela teve uma 

dificuldade depois que ela começou a ter essa abordagem, sabe, trabalhar só com a tradução. Só 

tradução! “Ah, vou ver no google tradutor, eu vi e botei!” E pra eu trabalhar com ela foi um 
pouco complicado porque eu sempre ficava uma hora a mais com ela em sala de aula. Uma hora 

a mais dentro da sala de aula com ela. Justamente porque ela optou por uma abordagem que eu 

não aconselho muito , que é o trabalhar só com a tradução, só com a tradução. Você não 

trabalhar, por exemplo, se eu falar pra você, é... “voiture”, por exemplo, né, então ela vai lá “ah, 
meu Deus, o que é isso? Ah, quer dizer isso aqui! Mas será que quer dizer isso mesmo?” E tem 

aquele aluno que já trabalha “Ah, vou tentar, sem olhar no dicionário, vou tentar imaginar o que 

diabo é um „voiture‟. Meu Deus do céu, o que é?” Então, eu vou apontar; Apontei o que era. 
Então aquele aluno sabe que quer dizer carro, né? E já tem outros alunos não, que vão pro 
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dicionário, e eu, sinceramente, não é uma abordagem que eu gosto muito, eu gosto mais de 

seguir aquele do, como é que eu posso falar, aprender assim, falando na linguagem dos 

adolescentes, aprender na doida, né? Aprender sem estar somente no dicionário e no google 

tradutor. 
 

Pesquisadora: “Unrum”. Pelo que o professor vai falando... 

 
Estagiária: Isso, ele vai associando, né? Ele vai buscando dizer o que quer dizer aquela palavra. 

 

Pesquisadora: Certo! Tu se aproxima mais desse jeito. Foi assim que você também construiu um 
pouco da aprendizagem. 

 

Estagiária: É por exemplo, eu, com licença (pega um caderno que está por perto), “bom, gente, 

o que é isso?” Eles vão dizer “é um caderno!”. Então, se eu digo pra vocês “le cahier”, “le 
cahier”. Aí, eles vão... já tem metade dos alunos que vão abrir o dicionário, “o que é „cahier‟?”. 

Aí pede pra eu colocar na lousa pra procurar no dicionário. Eu não faço isso mais. Eu não faço. 

“Não! Fecha os dicionários! Eu quero que vocês peguem isso (com o caderno na mão) e digam 
„le cahier‟, certo? E então, o que quer dizer „le cahier‟? Ah, quer dizer o caderno”. Agora se eu 

digo pra você, vamos supor que seja um livro, “prenez le livre! (levantando o caderno pro alto) 

O que quer dizer „prenez le livre‟? Alors, prenez le livre! Prenez le livre!” Então, eles já vão 
saber que « prenez le livre » é peguem os seus livros. Né? Justamente pra trabalhar com 

associação, sem ter que ficar procurando no dicionário ou tá lá no celular no google tradutor. 

Que eu já proibi, na verdade. Até levar o dicionário, de vez em quando.  

 
Pesquisadora: Ok! 

 

Registro 4  
Pesquisadora: Pronto. 

Estagiária: Eu posso começar quando eu quiser né? 

Pesquisadora: Quando você quiser pode parar viu!? 

Estagiária: Nessa aula aí ... depois eu digo. 
Pesquisadora: Quer parar já? 

Estagiária: Não, é só para eu fazer um comentário bem engraçado. Porque foi nessa aula aí que 

tu estava vendo, que foi só tu aparecer nessa aula que eu fiquei tão nervosa que eu conjuguei o 
verbo aller com o vais em todas as conjugações. Então, Je vais, tu vais, il vais, nous vais e todo 

mundo vais e ... Para ver como ... entendeu? A pessoa fica bem nervosa, mas... 

Estagiária continua a se ver dando aula e comenta a si mesma. 
Estagiária: Essa parte é uma parte que eu acho muito importante, porque é a revisão do que a 

gente viu incluindo exercícios. Entendeu!? Eu sempre vou revisar com eles trazendo outros 

exercícios, com o livro e fora do livro também. Porque eu acho de suma importância a pessoa, o 

professor, revisar o que viu, principalmente uma aula que é só uma vez na semana. Então, eu 
acho que é muito importante. Para não receber essa informação num dia e o professor tem que 

trazer mais, tem que procurar mais para não ser só aquela coisa parada para trabalhar com eles. 

Eu costumo falar bem alto justamente para eles escutarem a pronúncia e falarem também. Seja 
em relação a qualquer coisa. Seja exercício, material novo, qualquer coisa que faça com que eles 

pronunciem. Que é o que você tá vendo, eu pronunciar bem alto. Eu quero que eles falem. 

Mostrando também o (gesticula indicando som aberto “é”) tá vendo o, ê, ê. É assim, não é ou, 
não é u. Entendeu!? Justamente para ele aprender a pegar.  

Pesquisadora: Quando você diz isso: aprender a pegar; faço isso justamente pra. Você tem essa 

dinâmica a partir do quê? Você sabe dizer?  

Estagiária: Olha, na verdade eu não sei. Como você soube, é a minha primeira vez dando aula. 
Então, eu não sei de onde surgiu. Só veio de mim isso. Eles têm que aprender porque para mim 

isso é certo. Sabe!? Eu também tive, na verdade, o que também me levou a fazer isso foi a 

influência de outros professores. Tive professores que só sentavam, não falavam direito, não 
davam aula direito, só davam aula naquele livro e acabou. Não falava alto para a gente escutar 
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aquela pronuncia. Então, eu sempre fui vendo. Vou avaliar os meus pontos de professor, de 

professora, com os professores que eu tive. E vou fazer tudo o que eles não fizeram que era de 

extrema importância e vou passar para os meus alunos agora. O quê que eu estou fazendo aí 

nessa aula. Que é dando o exercício para ele, mas qualquer coisa que eu faça seja exercício, seja 
apresentar um texto ou uma nova gramática, eu vou sempre falar bem alto para a gramática, 

para o vocabulário, para tudo ter um som diferente, justamente, para eles falarem. Entendeu!? 

Para eles pronunciarem certo. Quando eles querem falar o tu eles falam tu e eu: não, c’est pas 
tu, c’est tu. D’accord? Então, eu sempre trabalho com isso com eles. Acho de extrema 

importância a questão da pronúncia.  

Pesquisadora: e como você explica essa importância? 
Estagiária: Como é que eu posso explicar? 

Pesquisadora: É. Que você diz estar dando a esses fatos da língua, né!? Da pronúncia, por 

exemplo.  

Estagiária: Assim, o francês, como a gente sabe, ele..., a pronúncia dele é muito, como é que eu 
posso dizer? É muito complexa, é muito detalhada, é rica. Se eu digo para eles falarem pour e 

falar pu é uma coisa totalmente diferente. E professora por que no pu eu não posso falar pour e 

no pour eu não posso falar pu? Porque cada um é uma coisa. Então, eu acho que trabalhar isso, 
além de, é, além de ser muito importante é necessário. Porque o aluno precisa. É uma língua 

estrangeira. O aluno precisa aprender a pronunciar bem. Estar no primeiro semestre, mas a 

minha professora lá do primeiro disse que ai tem som de e, que ou tem som de u, que eau tem 
som de ô. Então, a gente vai trabalhando, eu vou trabalhando isso com eles, justamente, para 

quando eles chegarem no segundo, no terceiro e no quarto, coisas que eles não vão ver em outra 

sala, em outra turma, justamente para que eles não ... como é que eu posso falar? Não perder e 

falar a palavra certo. Para chegar no segundo semestre já lendo, conversando certo. Claro que no 
primeiro é ainda né!? (gesticula com a mão sobre a mesa). Tem aquelas dificuldades, mas a 

gente vai aprendendo sempre.  

Pesquisadora: Certo. Então, eu vou colocar o próximo vídeo, certo!? 
Estagiária: Certo. (risos).  

Pesquisadora: mas está ótimo.  

Registro 5 
Pesquisadora: pronto. Esse aí é o teu aluno, né? 
Estagiária: Além de trabalhar essa pronúncia, eu peço para cada um ler. Justamente para treinar. 

Porque não adianta só me escutar. A professora tá falando, falando. Mas o aluno, ele tem que 

praticar. Então, as vezes, eles não querem. Então, eu vou pegar um exercício e nesse exercício 
vou fazer com que ele fale. É o que eu tava fazendo com cada um. Cada um vai ler uma parte, 

vai dizer a sua resposta e a gente vai treinar isso. Até o que aprendeu a treinar essa pronúncia. 

Pesquisadora: E qual o objetivo dessa metodologia de trabalho que você diz estar adotando 
agora? De leitura né? 

Estagiária: Para o aluno perder o medo. O aluno tem que perder esse medo. Porque se ele não 

perder... se ele perder ele vai falar, ele vai conversar, ele vai perguntar ao professor. Porque tem 

aquele aluno que chega e fica lá (gesticula em sinal de retração). Ah eu só quero aprender 
francês pra mim mesmo e fica lá no fundo e não vou falar nada e só vou aprender. Não quer 

participar, não quer nada. E como você viu eu tento puxar de cada um pra perder esse medo. 

Porque eles têm medo de falar. Às vezes não é vergonha, é medo de errar. Por isso eu digo: 
olha, não tenham medo. Eu também erro. Então, falem. Se você errar, eu vou corrigir com você. 

Então, eu trabalho assim. A gente vai construindo cada um em cima dos erros. (sinaliza para o 

vídeo e chama atenção da pesquisadora) Olha, toi, toi. As vezes eles não querem nem fingir que 
não. Abaixam logo a cabeça. Então, eu digo: toi, toi, toi. Pra eles, justamente, falarem. As vezes 

tem aluno que lê baixo demais, tem aluno que lê alto demais. As vezes eu peço: vamos 

aumentar pra todo mundo escutar a sua pronúncia. (Silêncio. A interlocutora assiste ao vídeo de 

sua aula). Outra coisa que eu faço é: toi Danúbia (aponta com o indicador). Eu não peço: ah 
quem é que quer ler? Não. Dificilmente eu faço isso. Então eu digo, eu quero que você leia. Eu 

quero que você fale. Porque se eu for dizer: quem é que quer ler? Ninguém vai levantar a mão. 

Ninguém. Então, eu digo que vou escolher um voluntário, um voluntário (sinaliza aspas com 
ambas as mãos) né? Eu que vou escolher esse voluntário. Aí eu vou e aponto para o aluno: eu 
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quero que você leia. Então eu vou trabalhando. Aí eu vou, ah, eu pego mais aquele aluno que 

não é “falso debutante”. Sabe aquele aluno que tá do zero? O “falso debutante” eu deixo sempre 

para ler aqueles textos mais complexos. Justamente, para mostrar a pronúncia que ele tem aos 

outros. Pronto, outra coisa que eu fiz, isso daí. Quando eu digo pra eles, quando eles estão lendo 
e para porque não sabe pronunciar. Eu digo: não se preocupe. Pronuncie do jeito que você sabe. 

Se você acha que Paris é paris, pode ler paris. Eu vou voltar a leitura e vou corrigir isso. 

Justamente, para ele aprender. Então, eu sempre digo: não pare a leitura, continue do jeito que 
você acha que é. Se beaucoup pra você é beaucoup não tem problema, leia do jeito que você 

sabe. Eu vou voltar a leitura e vou ler com você.  

Pesquisadora: essas ações tuas, elas têm uma direção, uma orientação? Eu sempre bato nesse 
ponto, entendeu? Pra você... 

Estagiária: Pronto. Essa orientação que você pergunta é uma orientação de alguém? 

Pesquisadora: Ou de alguém? Ou de uma situação? Ou sua? Entendeu?  

Estagiária: Não. Eu vou ser bem sincera com você. É minha. É minha. Eu amo dar aula, assim. 
Eu sou muito nova, como você pode, como você percebeu. Eu “me joguei”, eu vou usar essa 

expressão. Eu “me joguei” nesse mundo justamente por isso. Porque eu sabia que eu tinha um 

dom e eu queria usar esse dom pra dar aula, sabe. Eu trabalhando nas coisas que eu mesma faço. 
Por isso ó, com uma semana antes de eu começar a minha aula na sexta feira, eu passo quatro 

dias elaborando o plano de aula. Poxa, o que eu vou fazer aqui? E nesse ponto aqui o que eu vou 

fazer? Eu vou pedir leitura ou vou passar gramática? Então, eu sigo as minhas próprias 
orientações. Claro que eu pego textos de uns aqui e outros ali, mas eu trabalho sempre em cima 

do que eu penso.  Do que eu acho que vai ser melhor para cada um. (Silêncio para assistir ao 

vídeo). Eu também não sou uma mestra no francês e, ou qualquer outra coisa. Mas o pouco que 

eu sei, eu tento passar para eles, sabe. Então, é isso que me deixa mais esperançosa. Porque eu 
sei um pouquinho a mais do que eles. Então, eu vou (gesticula com a mão direita um gesto 

circular para frente). Todos aí estão interessados. Ninguém se matricula num curso pra ficar lá 

sentado sem fazer nada. Eles vão lá porque querem. Por isso eu costumo colocar eles bem na 
frente e fazer uma roda. Eu gosto de pegar a atenção deles. Outra coisa, eu não gosto de sentar. 

Não sei se você viu. Eu não gosto de sentar. Eu fico em pé rodando. Eu fico com o pé doendo, 

eu fico com o pé quebrado, mas não importa. (Silêncio para assistir ao vídeo). Aqui a gente vai 

partir do vocabulário, sabe. É... tem uma parte desse livro do Écho que, como é que eu posso 
falar? Ele joga um vocabulário complicado para o aluno. Então, eu tento pegar o que o livro dá e 

simplificar, sabe. O livro vai com uma dificuldade, então eu vou lá e vou simplificar. As vezes a 

gramática é muito difícil, então eu não começo explicando o que é a gramática. Por exemplo, eu 
vou dar um exemplo para você. Eu tô dando aula sobre, é..., vamo lá, sobre os partitivos, certo?! 

Eu não vou explicar o partitivo“tarãrã”, é isso, é isso e aquilo. Não. Eu vou começar com um 

exemplo. Eu vou trabalhar em cima de exemplos? Nesses exemplos é que eles vão descobrindo 
aos poucos o que é aquilo. E não gosto de chegar e colocar na lousa e: escrevam aí pessoal, o 

partitivo é isso, isso e aquilo. Não. Eu boto a lousa cheia de exemplos e a gente vai trabalhando 

esses exemplos.  

Pesquisadora: (Referindo-se ao vídeo) Que é como você está fazendo? 
Estagiária: Isso. 

Pesquisadora: Né?! 

Estagiária: No caso desse daí é o vocabulário, tá. No feminino e no masculino.  
Pesquisadora: Nesse momento aqui né? 

Estagiária: Nesse momento aqui. 

Pesquisadora: Você lembra como foi que aconteceu aqui? 
Estagiária: Pois é, nesse momento, é o seguinte, o masculino e o feminino eu não gosto de dar 

nesse semestre. Por quê? Porque como eu tava dizendo para você, é..., o que eles sabem, eles já 

sabem. Ah, professeur, professeure, ami, amie. As coisas simples eles já vão saber. Só que o 

Écho ( o livro didático) dá uma coisa a mais. Ele dá uma coisa a mais. O que é esse a mais? Ele 
quer que os alunos conheçam todas as regras. E como você sabe, que você também é professora, 

a regra do masculino e do feminino é bem detalhada. Tem uma regra, uma regra e uma exceção. 

Tem uma regra e uma exceção. E eu acho muita informação para o aluno. Eu acho muito 
informação para o aluno. Então, eu sempre deixo para dar no segundo semestre. Eu sempre 
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deixo para dar no segundo semestre. Que no segundo semestre é que eles vão aprender mais 

vocabulário e menos gramática do que no primeiro. No caso, eu trabalho com o Écho, né. 

Assim, é o meu ponto de vista. Não que eu pule. Ah, a professora está pulando o assunto. Não. 

Não estou pulando o assunto.  
Pesquisadora: E você tem essa atitude, né? Eu diria, assim, ou estratégia. Porque você no teu 

processo de aprendizagem tu percebeu? Ou foi o que? 

Estagiária: É. Eu percebi que eu recebia muita informação ao mesmo tempo e não pegava. 
Então, o que que eu fazia? No caso, eu tô fazendo com eles (sinaliza o vídeo) né. Eu disse, não 

gente aqui essa parte eu não vou dar. Certo? Mas o que eu posso fazer? Para que você possa ir 

buscar? Eu vou passar para você o material, vídeo aula, com jogos, com tudo. Que eu tenho o 
material completo, já do masculino e do feminino, porque eu pego sempre o primeiro semestre. 

Eu sempre dou esse material para eles. Faço atividade. É um vocabulário que eles podem 

aprender, em casa normal. Mas eu deixo mais para passar no segundo semestre. Que é quando 

eu chego e começo a explicar direitinho cada coisa. Mais é. 
Pesquisadora: Certo. Esse vídeo finaliza. 

 

Fim da auto.  
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APÊNDICE D - TRANSCRIÇÃO DA AULA 1 DA ESTAGIÁRIA G 

 

Registro 1 
G: Vous êtes bien ?  

Alunos : hum.... (gestos com as mãos sinalizando que mais ou menos) 

G: Comme ci comme ça ? Bien... 

Aluno 1 : Un petit bien ?  
G : Un peu bien ?  

Aluno 1 : Oui... Peut-être ? 

G: Peut-être ? Oui... qu‟est-ce qui se passe là ? La semaine n‟est pas bonne ?  
Alunos : Muito estresse... 

G: N‟est pas bonne la semaine ?   

Alunos : Oui, c‟est bon. 

G : Oui, raconte à nous, nous sommes là pour écouter. (inaudível)  
Alunos : Olha a Rosali ! (uma aluna entra em sala) 

G : Bonjour ! 

Aluna : Bonjour ! 
G : Ça va ?  

Aluna : Ça va ! 

(Enquanto a aluna senta, a professora procura algo no livro, pega umas folhas e as entrega aos 
alunos) 

G : Qu‟est-ce que nous avons vu à la classe passée ? 

Alunos : La lecture de la leçon 

G : Pardon ?  
Alunos : La lecture de la leçon 

G :Vou avez lu à la maison ? j‟ai passé un travail pour recevoir, n‟est-ce pas ? 

A : Non ::...  
G: Non ? Oui :::! Vous ne rappelez pas ? Et la leçon 3 ? La partie on peut ? N‟est-ce pas ?  

Alunos : ahh... oui oui !  

G : Vous avez oublié ? Je crois pas, je vais noter point en point pour tous les élèves...non, mais 
ça va. Vous pouvez... la prochaine classe parce que c‟est tout à fait un exercice d‟écrit, ok ? 

Bon, mais à la classe dernier, qu‟est-ce que nous avons étudié ? des textes, n‟est-ce pas ? des 

textes sur quoi ?  

Alunos : Sur ::: l‟oral et... 
G : Les élections... Oui, nous avons regardé. Nous avons discuté un peu et puis nous avons... 

nous avons fait quoi ?   

Alunos : Une petite présentation de nos... 
G : Oui, nous avons écouté le dialogue. Vous avez présenté quelque chose, n‟est-ce pas ? 

Maintenant, c‟est bon, pas de problème. Qu‟est-ce qu‟on va faire aujourd‟hui ? Est-ce que nous 

n‟avons pas étudié la page 34 et 35 ? Nous n‟avons pas regardé, n‟est-ce pas ? 

Alunos : Hum...  
G : Ni la page 36, ni 37... alors, s‟il vous plaît, mettez à la page 34. Oui... Alors, c‟est le 

nouveau ou l‟ancien (falando da edição do livro)?  

Alunos: l‟ancien  
G : Ok. Bon, mais...on va commencer avec le livre d‟André. André, je pense que le tien, ça 

commence à « un dimanche à la télé », c‟est ça ?  

Alunos : oui « un dimanche à la télé : notre sélection ». 
G : Oui, alors, quelles sont les émissions que nous avons là pour la matinée? 

Alunos : Ici ? (indicando no livro)  

G: Oui  

Aluno 1 : Ahh.... Euro News, Auto-moto, le journal du jour... 
G : Oui, ok, très bien ! Alors, Carlos, qu‟est-ce que nous avons pour l‟après-midi ? 
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Aluno Carlos : Vivement dimanche, Les experts série policière.... 

G : Alors, très bien. Ce sont des émissions à l‟après-midi. Iêda, les émissions de la soirée ?  

Aluna Iêda : les journals, les infos...  

G : Continuez... 
Aluna Iêda : Concert, actualité.  

G: Ok, très bien ! Alors, vous voulez me dire, quelle est une émission qui parle de l‟économie ? 

Quelque chose qui parle de l‟économie là ? 
Alunos : le capital.  

G : Le capital ? oui ! Une émission pour parler du sport ? 

Alunos : Téléfoot ? 
G : Oui, aussi. C‟est possible ! Et pour finir, une émission qui parle de musique et de chansons ? 

Alunos : M6 musique. 

G : Ok, très bien. Alors, des problèmes ? Vous savez que dans notre livre, dans cette édition, ça 

c‟est tout à fait différent, parce que le dimanche là, dans ces émissions que nous avons là, elles 
ont changé. Alors, le nouvelle édition, les nouvelles émissions sont celles là et si vous avez la 

curiosité pour regarder, pour être actualisés. Bon, mais c‟est tout à fait ça. Vous avez des 

doutes ? 
Alunos : Votre soirée pour le soir ? 

G:Oui, la matinée pour le matin, l‟après-midi oui, même chose. Est-ce que c‟est bon regarder là 

cette petite partie du tableau jaune ? Regardez-là ! « Pour parler de la télévision et de la radio ». 
Si vous  

(Uma aluna abre a porta) 

Aluna: Bonjour ! 

G : Bonjour ! 
Aluno: Mon cher 

G : Mon cher, non. Lui, c‟est mon cher. Moi, c‟est ma chère. 

Aluno: Non, le pluriel ?  
G : Ah... c‟est mes chers ! 

Aluno: Mes chers ! 

G : Bon, nous sommes là, à la page 35, « Pour parler de la télévision et de la radio ».  

Aluno: (leitura do livro) « La télévision. Une chaîne de télévision, une télécommande, changer 
de chaîne, zpper, les chaînes publiques : France 2, France 3, France 5,  Arte, TV5, les chaînes 

privées : TF1, M6, Canal Plus, LCI, etc, les chaînes régionales, locales. La radio, une radio, un 

poste de radio, une station de radio, les stations publiques : France Inter, France Info, France 
Culture, France Musique, RFI, Radio France Internationale, les stations privées : RTL, RMC, 

Europe 1, Fun radio, Sky Rock.».   

G : ok, très bien, nous avons là une chaîne à la télévision, vous savez qu‟est-ce que c‟est une 
chaîne ? Nous avons au Brésil ? Par exemple, au Ceará ? Quelles chaînes nous avons ? 

Alunos : TV Diário, Tv Cidade... 

G : Une télécommande ? Vous savez qu‟est-ce que c‟est ? Vous avez la télé et vous avez (gesto 

imitando a palavra questionada). Vous avez la télécommande pour télécommander la télé. 
Changer des châines, vous utilisez la télécommande ou pour zapper... que c‟est la même chose, 

ce sont des synonymes, ok ?  

Alunos : oui.  
G : Alors, les chaînes publiques ? C‟est comme ici au Brésil, SBT, Band, Record. Ce sont des 

chaînes publiques.  

Alunos : publiques ? 
G :Oui. Mais nous avons des chaînes privées. Les chaînes privées que nous avons ici, au Brésil, 

je sais pas... quelles sont ? 

Alunos : Globo news 

G : Oui, des choses comme ça. La radio 
Alunos: Band News 

G : Vous connaissez quelques radios privées au Brésil ? Tous les radios que je connais sont 

publiques, d‟autres je ne connais pas. Vous savez qu‟est que c‟est un poste de radio ?  
Alunos : un poste ? 
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G : C‟est la même chose que...  

Alunos : a estação ?  

G : Oui, la station. La même chose ! Des problèmes avec les mots ?  

Alunos : Non, ça va ! 
G : Vous avez écouté, vous avez déjà l‟expérience d‟écouter quelque radio en français ? Oui ou 

non ?  

Alunos : Non 
G : Personne ? Mais c‟est intéressant...oui, parce que... vous avez déjà écouté des stations radio 

d‟ici de footbal ? Quand il a un jeu... quando tem um jogo, nessas estações que eles falam bem 

depressa. C‟est bon l‟expérience en français, essayez !  
Alunos : imagine a loucura... 

G : La folie.... 

Aluno 3 : « Les émissions de télévision ou de radio, le journal, les informations, un débat, un 

magazine, un reportage, un documentaire, un film, un téléfilm, un jeu, une émission de 
téléréalité » (faz a leitura do livro) 

G : alors, vous connaissez ?  

Alunos : Un jeu ?  
G : Un jeu ? Qu‟est-ce que c‟est un jeu ?  

Aluno : (inaudível) 

G : oui, très bien. Merci ! Bon, vous avez déjà les mots, alors, qu‟est-ce que vous allez faire 
avec les mots ? S‟il vous plaît, lisez là. Créez là votre programme télé ! Lisez !  

Aluno: Imaginez ?   

G : Oui, imaginez... 

Aluno: Parler maintenant ?  
G : Oui, c‟est pour lire. 

Aluno: (leitura do livro) « Imaginez et rédigez votre programme télé idéal. Pour chaque émision 

rédigez trois lignes de présentation. Présentez votre programme. Discutez ». 
G : C‟est comme je vous avez dit, vous avez des mots alors vous allez utiliser des mots. Alors, 

qu‟est-ce que vous allez faire ? Vous allez présenter votre émission préférée, par exemple, 

André, il va dire qu‟il aime les /zi/ sports... à la télévision, j‟aime l‟émission tal tal tal tal 

comme ça, oui ? 
Aluno : Combien d‟émissions?  

G : Trois, tu peux ... trois émissions.   

Aluno: (inaudível) 
G : Au Brésil. Ok ? Mais si tu regardes des émissions en français, c‟est bon. Oui ? Tout le 

monde a compris l‟exercice ? Oui ? Bon ! Faites maintenant ! Chacun, c‟est pas en petit 

groupes, c‟est chacun. D‟accord ? Oui ? 
(...) 

G : Carlos, tu as fait l‟exercice de la maison ? 

Aluno Carlos : oui !  

G : C‟est à la page 32. L‟organisation administrative de la France ! Tu as fait ? 
Aluno Carlos : Pour vous ? 

G : Oui ! C‟est pour moi ! Tu as fait ? 

Aluno Carlos : Oui (indicando que escreveu no livro).  
G : Ah...non non non. À la fin de la classe tu me donnes.  

(...) 

G : (Dirigindo-se à turma) Des doutes ? Dúvidas? Qu‟est-ce qui se passe ? 
Aluno Bruno : É... tipo assim... falo de algo que eu gosto ? 

G : Dos programas... ah j‟aime les /zi/ sports, à cause de ça je regarde ... qual é o canal de 

esporte que nós temos ? Globo esporte ! (risos) Oui ! Et continuez ! Oui ?  

(A estagiária avisa que sairá e que volta em 5 minutos) 

Registro 2 

G : Et toi, aluno Carlos, tu as fini aussi? 

Aluno Carlos : Oui ! 
(A estagiária aguarda os alunos terminarem o exercício) 
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G : C‟est fini ? Bon ! Aluno Carlos, commencez ! 

Aluno Carlos : J‟ai choisi (inaudível) pour aider les parents et ses fils et ses difficultés.  

G : Les parents ? Ahhh... les parents et les fils ?  

Aluno Carlos : Les parents et les fils avec difficultés. Cette émission est un programme 
enchanté 

G : Un programme enchanté ? 

Aluno Carlos : Choisir des chanteurs 
G : Pour choisissez des chanteurs ? 

Aluno Carlos : Comme The voice Brasil 

G : Ahhh... Ok ! Ça va ! Et quel est le programme que nous avons pour ça ? 
Aluno Carlos : Des nouvelles chanteurs 

G : Les nouvelles.... ah, tu as crée le programme. Non, mais c‟était pour utiliser un programme 

qui existait déjà. 

Aluno Carlos : Ahh... déjà ? Oui ! 
(Estagiária e aluno Carlos conversam entre si de maneira que não dá para escutar; ela está ao 

lado da cadeira onde está sentado o aluno) 

Min 10 :10 do vídeo 
G : Aluno Bruno ? 

Aluno Bruno : Ahhh... j‟aime les chaînes culturelles. J‟aime le discovery science qui parle des 

mystères de l‟univers 
Aluno Carlos : (inaudível)  

G : Oh, Mon dieu ! (risos) 

(Estagiária e alunos conversam sobre as atividades) 

(...) 
G : Bon, s‟il vous plaît, passez la page ! Qu‟est-ce que nous avons là... à la page 36 ? 

« Caractérisez, précisez avec une proposition relative ». Avant de regarder les dessins, Carlos, 

par exemple, si tu vas caractériser une personne, par exemple, André, comment tu vas le 
caractériser ? 

Aluno Carlos : Très sympathique 

G : Comment tu vas dire ? Alors, tu vas dire... c‟est André, André, il est très sympathique. Oui ? 

Mais tu peux dire comment aussi ? Ah.. c‟est André. André c‟est un garçon qui est très 
sympathique. N‟est-ce pas ? Carlos, si tu vas caractériser Iêda? 

Aluno Carlos: Iêda? Iêda est une femme très educada ? 

G : très... disons... Élevée... quando a gente fala que ela teve uma boa educação no colégio, 
nesse caso você fala que ela é polie. Alors, tu vas dire qu‟elle est polie.  

Aluno Carlos : Elle parle beaucoup qui aide les gens, les amis 

G : Ah... c‟est une femme qui est polie, qui parle beaucoup, qui aide les gens, les amis... ok ! 
Quand vous entendez là, est-ce que vous avez regardé qu‟est-ce qu‟on utilise pour caractériser ? 

Ah... c‟est une belle femme qui parle beaucoup, qui aide les gens, qui... qui... On utilise quoi ? 

On utilise une proposition pour faire les enchaînements, les liaisons... n‟est-ce pas ? En 

portugais c‟est comme ça, oração coordenada....  
Aluno Carlos : aditiva.... 

G : Bon, s‟il vous plaît à la page 36, ouvrez là ! Qu‟est-ce que nous avons dans les dessins ? 

Qu‟est-ce qui se passe là ? C‟est une fête ?  
Aluno André : Un studio... 

G : Oui ! Un studio... bon, vous pouvez imaginer quel est le, disons, le motif de cette 

gravation ?  
Aluno Carlos : La présentation de parfums de Laura... 

G : Oui, très bien ! Vous avez le metteur en scène, c‟est le monsieur qui dit : - Fait comme ça ! 

Non, ça c‟est pas bon ! Fait d‟une autre façon ! Oui ? Quel est le metteur en scène que nous 

avons là ? 
Aluno Carlos : Directeur ? 

G : Non, on dit pas directeur. C‟est différent. Directeur, on dit qui c‟est de (inaudível). Le 

metteur en scène c‟est pour la télé, oui ? Pour les films. Nous avons là, par exemple, Wagner 
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Moura, oui ? Vous connaissez Wagner Moura ? C‟est un metteur en scène et il est aussi un 

acteur, oui ? Aluno Carlos, lisez ! Voici la (o aluno Carlos lê o livro na página 36) 

Aluno Carlos : « Voici la maison où nous tournons „Les parfums de Laura‟, un téléfilm qu‟on 

programmera l‟été prochain ».  
G : Ok ! Voici la maison (continua lendo o livro) Quand vous regardez là... la partie qui est en 

gras, voici la maison où nous tournons „Les parfums de Laura‟, un téléfilm qu‟on programmera 

l‟été prochain, les parfums de Laura... le mot qui est en gras c‟est quoi ? C‟est... c‟est quoi ? Où 
nous tournons les parfums de Laura, ça on dit que c‟est un complément.  

Aluno Carlos : La maison 

G : Pardon ? 
Aluno Carlos : Vai substituir ?  

G : Remplacer ?  

Aluno Carlos : Remplacer la maison 

G : Où remplace le mot la maison, mais on dit que c‟est quoi ? Un complément, n‟est-ce pas ? 
Humm... Un tel film qu‟on programmera l‟été prochain. 

Aluno Carlos : Qui ?  

G : Que ! 
Aluno Carlos : Que. 

G : Oui ! Qu‟on programmera l‟été prochain c‟est aussi complément... oui ? Parce que si vous 

dites là un tel film, vous avez besoin d‟un complément, un téléfilm, quel téléfilm ? N‟est-ce 
pas ? Vous avez besoin de savoir plus. Alors, vous avez besoin d‟un complément, ok ? C‟est 

qui...c‟est, tu peux lire André ? Je connais... 

Aluno André : Je connais un comédien qui voudrait jouer dans ton film.  

G : Je connais un comédien qui voudrait jouer dans ton film. Ça, nous avons un sujet ou nous 
avons un objet ? Je connais... 

Aluno André : Un sujet. 

G : Oui ! Un sujet ! Très bien ! Je connais un comédien... qui voudrait jouer dans ton film 
(apontando para esta oração) c‟est le complément, ok ? Très bien ! Carlos, tu connais... 

Aluno Carlos : Tu connais l‟actrice qui joue le rôle de Laura ?  

G : Oui ! Tu connais l‟actrice qui joue le rôle de Laura ? Quand je dis tu connais l‟actrice, dans 

cette partie là nous avons un sujet ou un objet ?  
Alunos : Un sujet. 

G : Un sujet aussi. Tu connais l‟actrice... qui joue le rôle de Laura, ça sera quoi ? Le 

complément, n‟est-ce pas ? C‟est pas quelque actrice ? C‟est l‟actrice qui joue le rôle de Laura, 
oui ? Humm ... C‟est qui, c‟est Anne, lisez c‟est... 

Aluno André : C‟est Anne Rivière, une actrice que j‟aime beaucoup.  

G : Ok ! Quand je dis c‟est ... une actrice que j‟aime beaucoup, dans ce cas là, c‟est un objet ou 
le sujet ?  

Aluno Carlos : C‟est l‟objet. 

G : C‟est l‟objet, ok ! Très bien ! Nous avons l‟objet et puis l‟objet nous avons le complément 

que j‟aime beaucoup, ok ? Puis nous avons, Carlos, on a trouvé... 
Aluno Carlos : On a trouvé un endroit où on peut tourner les scènes de Madagascar ? 

G : Ok, on a trouvé un endroit ça c‟est quoi ? C‟est une personne ?  

Aluno Carlos : (inaudível) 
G : C‟est une personne ? Un endroit c‟est une personne ?  

Aluno Carlos : Endroit é uma pessoa direita ? (inaudível) 

G : Non, non... c‟est l‟adresse 
Aluno Carlos : La... ?  

G : L‟adresse.  

Aluno Carlos : dresser (indicando o corpo com as mãos)? 

G : Non, non... l‟adresse, par exemple, mon adresse, moi, j‟habite à rua Santa Isabel.  

Registro 3 

G : Dans ce cas là, un endroit c‟est un lieu, oui ? Puis, qu‟est-ce que nous avons là ? Où on peut 

tourner les scènes de Madagascar ? 
Aluno Carlos : Sujet. 
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G : C‟est le complément. 

Aluno Carlos : Mas complément où nous tournons...? 

G : Oui, ça fait partie du complément, ok ? Ça va ? et nous avons (lê o livro) les vêtements que 

tu as dessinés sont très bien. Les vêtements ? 
Aluno Carlos : Sujet. 

G : C‟est le sujet ? Qui a dessiné le vêtement ?  

Alunos : Tu  
G : Tu. Tu c‟est le sujet. Alors, les vêtements c‟est l‟objet de la phrase. Nous avons le 

complément que tu as dessinés. Est-ce que vous avez regardé... ? (nesse momento, vai ao 

quadro e escreve « les propositions relatives ») Qu‟est-ce que vous avez regardé ? Qui on a 
utilisé dans le complément ? Si je parle, par exemple, d‟un lieu, voici la maison où on peut 

tourner les scènes de Madagascar. Voici la maison, la maison c‟est un lieu, un endroit. Donc, 

quelle est la proposition relative qu‟on va utiliser ?  

Alunos : Où 
G : Où (escreve no quadro a palavra) 

Aluno Paulo : L‟idée de localisation 

G  : Oui ! Ok ! Très bien ! Puis, qu‟est-ce que nous avons dans l‟exemple je connais un 
comédien qui voudrait jouer dans ton film. Je connais un comédien, dans cette partie là, nous 

avons le sujet, qui est le sujet ? 

Alunos : Je 
G : Je, sou eu quem conheço o comediante 

Aluno André : (inaudível) 

G : Alors, le qui je vais utiliser (vai ao quadro escrever) pour le sujet, ok ? Et le que pour 

l‟objet. Observez la phrase C‟est Anne Rivière, une actrice que j‟aime beaucoup. Quel est 
l‟objet de cette phrase ?  

Alunos : Une actrice.  

G : Une actrice. Oui ? Quel est le sujet ? 
Alunos : Je. 

G : Je. Très bien ! Alors on peut dire comment ? (vai ao quadro) Là, on va utiliser où pour 

quelle situation ?  

Aluno André : Un lieu 
G : Quand on pense à un lieu (escreve no quadro « lieu »). Ici ? (indicando a palavra « que ») 

Aluno Carlos : Personne ? 

G : Oui, c‟est personne. Mais comme proposition relative ? On va utiliser comme sujet ou 
comme objet ? 

Alunos: Comme sujet ! 

G : (escreve no quadro « sujet »). Le que ? 
Alunos : Objet ! 

G : Objet ! (escreve no quadro « objet »). Vous avez compris ? Oui ? Bon, pour mieux compris 

on va regarder le tableau (pega o livro). Hummm.... les propositions relatives. Qu‟est-ce que 

c‟est les propositions relatives ? Une proposition relative caractérise un mot (lê o livro) 
« personne, chose ou idée ». Cette proposition peut être introduite par qui, que et où. Ça va ? 

S‟il vous plaît, André, lisez là qui ! 

Aluno André : « Le mot caractérisé est sujet du verbe de la proposition relative. J‟ai vu un film. 
Il a été tourné en Provence. J‟ai vu un film qui a été tourné en Provence ».  

G : aham... ok, très bien ! Carlos, que !  

Aluno Carlos : « Que, le mot caractérisé est complément direct du verbe de la proposition 
relative. Nous avons vu un film. Pierre a beaucoup aimé ce film. Nous avons vu un film que 

Pierre a beaucoup aimé ».  

G : Ok, très bien ! Iêda , où ! 

Aluna Iêda : « Le mot caractérisé est complément de lieu de la proposition relative. Je suis 
retouné au cinéma La Pagode. Nous avons vu le film Amélie Poulin dans ce cinéma. Je suis 

retourné au cinéma La Pagode où nous avons vu le film Amélie Poulin ». 

G : Vous avez déjà regardé ce film ? Amélie Poulin ? 
Alunos : Oui 



244 
 

Aluna Iêda : Quelle est l‟história ?  

G : L‟histoire ? 

Aluna Iêda : Qu‟est-ce que c‟est ? 

G : Qu‟est-ce que c‟est l‟histoire ? Bon, c‟est une fille qui va, disons, rencontrer l‟amour. N‟est-
ce pas ? J‟avais une fiche pédagogique, mais je pense que je vais pas vous passer parce que nous 

avons quelques problèmes avec les salles de vidéo.... 

Alunos : (risos) 
G : C‟est incroyable ! (risos) Bon, mais vous avez regardé là dans le cinéma .... 

Aluno André : Nos tempos do Oriente Médio... 

G : Nos tempos do Oriente Médio ...pagode ? Se o pessoal que canta pagode descobrir... 
Aluno André : (inaudível) figuras de porcelana ... nos países do extremo Oriente 

Aluno Carlos : J‟ai vu quand petits santuaires... 

G : Oui ! 

Aluno Carlos : China, Japão, adorations... 
Aluno André : (inaudível) 

G : Et dans ce cas là, c‟est au cinéma. Vous avez regardé là ? La différence entre le sujet, entre 

l‟objet et le dernier pour un lieu, ok ? Il y a des problèmes ? 
Aluno André : Je pense que je fais une petite confusion, mais je pense que quand il y a deux 

sujets j‟utilise que et quand il y a seulement un sujet j‟utilise... 

G : Qui 
Aluno André : Peut-être ? 

G : Non, car dans ce cas là, tu n‟as pas deux sujets, tu as , je pense, un sujet et un complément. 

C‟est difficile d‟identifier le complément. 

Aluno André : Mais, par exemple, nous avons vu un film. Le sujet nous. Pierre a beaucoup aimé 
ce film. Sujet Pierre. 

G : Ah, oui ! Pra separar as duas frases, você acha que fica melhor. Dans ce cas là, mais quand 

tu dis.... quelle est la phrase que tu avais dit ? Nous avons vu un film. Pierre a beaucoup aimé ce 
film. Dans ce cas là, nous avons deux phrases, n‟est-ce pas ? Si tu vas transformer, tu as un sujet 

et un objet, tu n‟as plus deux sujets... 

Aluno André : Oui, mais c‟est pour comprendre l‟idée qu‟il y a deux sujets. 

G : Oui, ok ! Ça va ! C‟est bien, chacun à sa forme. Qui sujet, que objet et où lieu. Qu‟est-ce 
que vous avez regardé, par exemple, ah... professeur j‟ai des doutes entre qui et que. J‟ai 

toujours des problèmes pour identifier. Si je vais dire, par exemple, (vai ao quadro escrever os 

exemplos) le garçon... est très poli et le garçon... j‟aime beaucoup. Dans ce cas là (aponta para o 
primeiro exemplo), je vais utiliser qui ou que ? 

Alunos : Qui ... 

G : Aham... alors, c‟est comme ça ? (apontando para o quadro e para o exemplo que acabou de 
escrever: le garçon qui est très poli )  

Alunos : Oui ! 

G : Et le deuxième ?  

Aluno : Que 
G : (Escreve no quadro « que ») Ok ! Vous avez fait très bien !  

Aluno André: Porquoi ? 

G : Ici (indicando no quadro o segundo exemplo : le garçon que j’aime beaucoup), pourquoi 
c‟est que ? 

Aluno André : Oui, pourquoi ? 

G : Ok, on va regarder ! Le garçon qui est très poli. Alors, c‟est le garçon qui est très poli, ça 
va ? Le garçon que j‟aime beaucoup, c‟est un garçon que j‟aime beaucoup. Quel est dans ce cas 

là (apontando para o primeiro exemplo) le sujet de la phrase? 

Aluno André : Le garçon 

G : Ok ! Et dans ce cas là ? (apontando para o segundo exemplo) 
Aluno André : Je 

G : Oui, exactement ! Moi, je. C‟est ça la différence. Ici, (apontando para o primeiro exemplo) 

j‟ai un sujet, ici (apontando para o segundo exemplo), j‟ai un complément, un objet. Oui ? 
Alors, professeur, j‟ai une manière plus facile de savoir ? Quelle est la manière la plus facile de 
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savoir ? Qui n‟accompagne jamais un pronom personnel. Qui accompagne toujours le verbe. 

Oui ? Que accompagne toujours un pronom personnel, ça va ? Alors, faites attention ! Un 

pronom personnel, parce que, par exemple, si je vais dire le garçon... m‟aime beaucoup. Ici, le 

garçon qui ou que ? 
Alunos : Que ! 

G : Que ? (escreve no quadro) Pourquoi c‟est que ? 

Aluno André : Pronom 
G : Mais ici (apontando para o « que ») ce n‟est pas un pronom personnel, c‟est un pronom 

complément. C‟est un garçon qui m‟aime beaucoup. Ok ? Les pronoms personnels, quels sonts 

les pronoms personnels ? Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles. Ok ?  
Aluna Iêda : Par exemple, les vêtements que tu as dessiné sont très bien, pourquoi ? Les 

vêtements ne sont pas le sujet ? 

G : C‟est pas le sujet de la phrase. Quem que é o sujeito da frase ? Quem foi que desenhou ? 

Aluna Iêda : Tu  
G : Tu as dessiné les vêtements. Ok ? Comprenez-vous ça ? C‟est difficile ? Non ? Bon, on va 

pratiquer ! S‟il vous plaît les questions deux, trois et aussi la question quatre. Mais avant de 

faire ces questions, on va finir la lecture parce que nous n‟avons pas regardé ici (indica a parte 
do livro que falta ler). C‟est qui ? Iêda, tu as lu ? Tu n‟as pas lu, n‟est-ce pas ? Lisez là... 

construction... 

Aluna Iêda : (Leitura do livro página 36) « Constructions pour présenter ou définir. Qui est 
Anne Rivière ? C‟est l‟actrice qui joue le rôle de Laura. Voici un livre que j‟aime beaucoup et 

que j‟offrirai à Paul pour son anniversaire. Toulouse : c‟est la ville où je suis né(e) ». Et pour 

féminin ? 

G : C‟est la même chose. Continuez !  
Aluna Iêda: « Le mot caractérisé peut être défini ou indéfini. Je connais un acteur qui peut jouer 

le rôle de Tarek. Je connais bien l‟actrice qui joue le rôle de Laura. (essa aluna lê até o minuto 

17:46) 
G : Ok ! Très bien ! Bon, dans ce cas là, vous vous rappelez de c‟est, il est ? 

Aluna Iêda : An ? 

G : C‟est, il est, elle est (escrevendo no quadro). Je dis par exemple c‟est un medécin, il est 

sympathique. Vous vous rappelez ? Vocês lembram ? 
Alunos : Oui. 

G : Oui ? Ok ! Ça va ! Le mot que nous avons là de différent c‟est voici. Voici c‟est quand je dis 

ah ! Voici un bouteille (apontando para uma garrafa em cima da mesa ao seu lado). Voilà une 
chaise ! (apontando para uma cadeira ao fundo da sala). Oui ? Vous voyez la différence ? 

Voici une bouteille, c‟est plus proche. Voilà une chaise ! Oui ? Des doutes ? C‟est facile ?  

Aluno André : Répétez ! 
G : Voici et voilà ? Voici c‟est plus proche. Voici la bouteille. Voici une chaise (indicando uma 

cadeira perto dela). Oui ? Mais je peux dire voilà la professeure.  

Aluno Carlos : Et c‟est é mais próximo ainda ? 

G : C‟est ?  
Aluno Carlos : Sim. 

G : Par exemple ? Ah !  

Aluno Carlos : Esta, non ? 
G : Oui, c‟est ce livre (pegando no livro). Ce livre c‟est ça ? C‟est comme ça que tu veux dire ? 

(escrevendo no quadro) C‟est ça ?  

Aluno Carlos : Sim, mas... 
G : C‟est ça ? É o demonstrativo que você quer dizer ?  

Aluno Carlos : Não, c’est é o de cima (apontando para a palavra « C’est » que a estagiária 

tinha escrito no quadro). 

G : Non, non. Não tem questão de distância. 
Aluno André : Comme portugais, este, esse, aquele. 

G : Esse (indicando o « ce » no quadro) é o demonstrativo.  

Aluno André : Ah, então não dá para aplicar a mesma regra.  



246 
 

G : Não dá o quê ? Não, não dá. Pro c‟est, pra esse não (indicando o « c’est » no quadro). 

C‟est pour loin, pour proche, pas de différence.  

Aluno Carlos : Par exemple, (lê no livro) Toulouse c‟est la ville, esse c‟est que eu tô usando é 

porque eu não posso usar est la ville ? 
G : Est la ville, c‟est à cause de ça, c‟est à cause de l‟article. C‟est la ville, je peux pas dire  est 

la ville, non. Là, à la grammaire c‟est pas permis. Na gramática não é permitido. On doit dire 

c‟est la ville. Vocês lembram que com o c‟est eu utilizo os artigos ? Lembram os artigos ? Un, 
une (risos) un, une, des, le, la, les ? Vous vous rappelez ? 

Aluno Carlos : É o livro, então poderia ser c‟est le livre. 

G : C‟est le livre, c‟est possível. 
Aluno Carlos : E ali é só o livro ?  

G : Ce livre ? Este livro dans ce cas là. 

Aluno Carlos: Esta vila é a vila 

G : Pardon, j‟ai pas compris 
Aluno Carlos : Toulouse é a vila 

G : É a vila. Não é um pronome .... não é digamos um pronome demonstrativo. Eu utilizo pra 

apresentar 
Aluno Carlos : É só no sentido de ajudar, né ? 

G : Ajudar o quê ? 

Aluno Carlos : Assim, mostrar... 
G : Complemento... não é qualquer vila, tem uma característica dela. 

Aluno Carlos : Entendi. 

G : Oui ? Alors, deux, trois, quatre.  

Aluno Carlos : Un, deux, trois, quatre ? 
G : deux, trois, quatre. (referindo-se às questões do livro na página 36) 

(enquanto os alunos fazem, a atividade a estagiária G encerra a aula) 

G: Ok... l‟exercice c‟est pour la prochaine classe. Terminez à la maison et on va corriger.  

Fim da aula.  
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APÊNDICE E – ENTREVISTA EPISÓDICA DA ESTAGIÁRIA G 

 

Registro 1 

Pesquisadora: Pronto! 

Estagiária G: Meu nome é ..... Eu sou estudante do curso de Letras Francês da UECE. É... desde 
2011.1. Agora, 2015.1 ainda estou continuando e vou terminar esse semestre. Mas os meus 

estudos de francês não começaram na graduação. Os meus estudos de francês começaram no 

curso de línguas do IMPARH. Aliás, na verdade, no curso anterior ao curso de línguas do 

IMPARH, que foi o que me “tirou” atenção pro francês, que me atraiu pro francês. Eu tinha 
muita vontade de estudar uma língua estrangeira, na época, adolescente. Mas o inglês eu já não 

achava tão interessante porque eu já estudava na escola. Então o que foi que aconteceu? Uma 

amiga, que ela fazia outros cursos “num” determinado projeto, me disse que abririam inscrições 
para o curso de francês. Foi o que eu... “Ah, então deve ser legal! Vamo lá!” Quando eu cheguei 

eu me deparei com uma língua totalmente diferente do que... do inglês, né? Do português 

também. Bonita, interessante e uma cultura também totalmente diferente. Eu, que eu talvez 

“num” chegasse a achar tão (hesitação) interessante como seria o inglês antes, né? Então é isso!  

Registro 2 

Pesquisadora: Pronto! 

Estagiária G: A respeito da minha entrada em sala de aula. A minha entrada de... em sala de aula 
começou no núcleo de línguas mesmo. Eu não trabalhava com o francês dando aula antes, 

anteriormente. Primeira vez foi no núcleo de línguas.   
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APÊNDICE F – TRANSCRIÇÃO DA AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES 1 

REFERENTE À AULA 1 DA ESTAGIÁRIA G 

 

Registro 3 
(Aluna assiste em um notebook à própria aula registrada em vídeo pela pesquisadora) 

Pesquisadora: Dá pra ouvir? 

Estagiária G: Não! Dá, dá! 
Pesquisadora: “Cê” quer comentar esse momento? 

Estagiária G: “Hã?” Não, não. 

Pesquisadora: Não? 

Estagiária: Meu Deus! Eu passo meia aula pra abrir um livro. (Risos) Pra começar a aula.  
Pesquisadora: Eu acho que você pode falar disso. 

Estagiária G: Do...? 

Pesquisadora: (interrompe) Do início da aula. O que é que você vê que você faz... Como é que 
você interpreta isso aí? (A estagiária, enquanto a pesquisadora pergunta, confirma verbalmente 

– “unrum” – e gestualmente – aceno afirmativo com a cabeça –, em falar sobre a sua atitude no 

início da aula). 
Estagiária G: Do começo da aula, né? 

Pesquisadora: É! 

Estagiária G: É uma demora porque, na minha cabeça eu tenho que fazer isso, isso e isso, mas aí 

quando os alunos chegam, que eu coloco as coisas na mesa, “eu, meu Deus! Como é que eu vou 
fazer mesmo, hein?” Eu vou tentando lembrar, eu tenho que abrir o caderno, pra ver qual é a 

organização, pra eu “ah!”(a estagiária faz um estalo com os dedos), pra clicar no botãozinho e 

começar.  
(Estagiária volta a assistir o vídeo da sua aula) 

Pesquisadora: Vou parar aqui, tá? Aí, só retomando a questão do início, né? É... você sabe dizer 

se você, o que fez no começo da aula tem a ver com algum tipo de conhecimento, de saber que 
você tenha... é...  

Estagiária G: (interrompendo a pesquisadora) Planejado? 

Pesquisadora: Isso! Planejado, né? Com que plano você entra em sala e sob qual influência, de 

algum saber, né? Que experiência “tu tem” esse início de aula? Assim... 
Estagiária G: Do início da aula, pra “ele” começar, assim, eu gosto de começar, é, falando com 

o aluno, né, perguntando se tá tudo bem, como foi a semana e tal, e fazendo a revisão do que a 

gente viu na aula passada porque muitos pegam no livro justamente naquele dia. Somente! Aí 
eu gosto de fazer essa revisão básica. Mas é bem básico, mesmo! 

Pesquisadora: Então, isso é algo do teu plano, já assim constante. 

Estagiária G: Sim, sim. Sempre! 

Pesquisadora: Certo. E tu atribui isso a que saber, assim? É... “Ai, foi, sei lá, de alguém, foi algo 
que eu mesma construí... 

Estagiária G: (fala ao mesmo tempo que a pesquisadora) Ah, foi influência de professores. 

Porque eu via que quando a aula começava assim, o professor retomando o que ele deu na aula 
passada, fluía melhor a aula seguinte.  

Pesquisadora: Certo! Teria outra maneira que você pensa em fazer ou você acha que dessa 

maneira ela dá certo? 
Estagiária G: Outra maneira? Talvez com uma brincadeira. Talvez com... num é nem 

brincadeira, mais é só pra quebrar o gelo, né? Alguma coisa pra quebrar o gelo. Poderia 

funcionar. 

Pesquisadora: E o fato de você falar em francês a aula toda, isso... como é que você avalia isso, 
interpreta isso? 

Estagiária G: Isso também é influência das aulas que eu tive quando aluna, né? Porque no início 

eu achava: “Ah, meu Deus, a aula toda em francês, como é que eu vou aprender?” Mas já é pra 
dá, tá num contexto de imersão, né, do aluno. Aí, isso é bom! Eu acho.  

Pesquisadora: Certo! E... mas foi influência das aulas na graduação ou do curso anterior? 

Estagiária G: Dos cursos anteriores, mas principalmente da graduação. 
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Pesquisadora: Certo! 

(A estagiária volta a assistir ao vídeo da sua aula) 

Estagiária G: Esse era o momento do exercício? Eu não lembro direito (Ainda assistindo o 

vídeo). 
Pesquisadora: “Unrum”. Me parece que você passou um exercício e eles estavam fazendo. Aí 

como é que funciona esse momento, assim? 

Estagiária G: Geralmente eu passo um exercício, aí dou um tempo pra eles fazerem. Mas aí eu 
circulo pra ver como é que tá o andamento, né? Tem o trabalho deles sozinhos, mas eu circulo 

só pra checar. Pra depois a gente corrigir “juntos”. 

Pesquisadora: Aí nessa checagem assim, o que é que você, como você parou aí na aluna 
(referindo-se ao vídeo) como é que é? 

Estagiária G: Bom, no caso, esse daqui eu não lembro muito bem (referindo-se ao vídeo), mas 

eu acho que foi um exercício anterior que eu tinha passado e ela “tava” com dúvida ainda. De 

como era a resolução, qual era o texto, onde é que estavam as respostas daquelas perguntas. Ela 
“tava” confusa era no texto. 

Pesquisadora: Certo! 

(Continuam a ver o vídeo) 
Pesquisadora: Você conseguiu lembrar, foi... do tema? 

Estagiária G: Sim, sim. 

Pesquisadora: Qual era o tema? 
Estagiária G: Era um programa de televisão da França. Aí tinha dividido os temas, os canais. 

Pesquisadora: É, você disse que a aluna “tava” com dificuldade. De reconhecer o comando da 

questão, né?  

Estagiária G: É, mas era uma questão anterior. 
Pesquisadora: Bem anterior, né? Como tu “faz” pra lidar com esse problema? Da aluna. Que 

estratégia tu “usa” assim? Tu “usa” alguma estratégia ou não? Eu sei que você falou da 

checagem, né? Mas... 
Estagiária G: Uma estratégia? Perguntar mesmo. Chegar do lado, olhar primeiro o que foi que 

ela entendeu daquilo pra depois eu dizer: “não, não é dessa forma, é dessa outra forma”. É isso 

mesmo. 

Pesquisadora: Você vai falando, viu? 
Estagiária G: Ah tá! 

Pesquisadora: Não importa... certo? 

Estagiária G: “Unrum”. 
(Continuam vendo o vídeo, após alguns minutos a estagiária pede para parar o vídeo) 

Pesquisadora: Quer comentar? 

Estagiária G: Quero! 
Pesquisadora: Pronto! 

Estagiária G: É que ela tá tentando, né, dizer (falando de uma aluna do vídeo). Eu não gosto de 

interromper quando o aluno tá refletindo. Eu não gosto de interromper. Eu gosto que ele diga 

tudo. Pra depois eu dizer: “Não, é isso!” Ou então eu digo, aí ele fala mas não entendeu. 
Pronunciou bem, mas não entendeu. Aí eu vou lá e escrevo. E também de fazer com que ele fale 

mais, né? Porque se eu interromper toda hora ele vai “se cacher”,  “num” vai querer falar. 

Sempre. Vai se sentir intimidado. 
Pesquisadora: E essa tua estratégia também vem de alguma influência? 

Estagiária G: Veio. Veio da graduação. Dos professores e também de algumas leituras. 

Pesquisadora: “Unrum”. Leituras... de quê? 
Estagiária G: A respeito da didática de FLE.  

(Voltam ao vídeo. Após alguns minutos, a estagiária pede à pesquisadora para pausar o vídeo) 

Estagiária G: Engraçado, né, que o aluno foi, (hesitação) era uma expressão, né, aí eu associei 

com uma expressão que a gente tinha só pra eles fazerem a conexão, né? 
Pesquisadora: Esse conhecimento também, ele veio de onde? Da... 

Estagiária G: De onde veio? Meu Deus! Pra fazer né, as.... Acho que da graduação mesmo. Essa 

questão de fazer a associação. A história de associar o que eu tenho conhecimento com o que é 
de fora. Que tem muita coisa que é em comum, né? A questão das expressões. 
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(Voltam ao vídeo) 

Pesquisadora: Nesse caso é um conteúdo gramatical, né? Como é que funciona assim na tua 

aula? 

Estagiária G: Conteúdo gramatical? 
Pesquisadora: É, tendo como base essa aula aí, né? Que foi que a gente viu aí? E como é que 

isso acontece assim, pra você “fazer”, né? O teu agir aí. 

Estagiária G: Conteúdo gramatical eu gosto de partir antes não do conteúdo em si, de chegar e 
dizer: “Gente as preposições são essas, a função delas é essa”. Eu gosto de pegar um texto, 

como sempre tem no livro, um texto, uma “bande dessinée”, uma imagem, alguma coisa que 

tenha as preposições e eles vão ver as preposições encaixadas ali e vão dizer: “Não... é, é uma 
preposição e tá acontecendo isso, isso e isso. E como é que tá encaixada, como é que ela tá 

inserida. Porque não adianta de nada eu dizer, chegar: “Essas são as preposições. A função dela 

é essa e essa, vamos lá utilizar!” Aí “num” tem assim uma imersão, né? 

Pesquisadora: “Unrum”. Você acha que não tem uma... essa imersão que você fala. Ela é a 
imersão da língua. Como é que é isso? 

Estagiária G: É, eu não vou saber comunicar, eu sei o uso, mas eu não sei o... eu sei pra quê que 

ela serve, mas eu não sei usar. 
 (Elas voltam ao vídeo) 

Pesquisadora: Pronto! Nesse trecho, né, da aula. É, no final, uma aluna mostra o entendimento 

de uma palavra de outra maneira, né. Aí como é que tu faz pra... 
Estagiária G: Eu procuro dar um exemplo real: “Ah, tem isso, isso e isso. É... mostrar, “como é 

que diz?”, um exemplo mesmo, dizer: “ai, o endereço...”, não dá a definição da palavra, né? 

Mostrar como é que no exemplo mesmo. É prática, né? (ininteligível). 

Pesquisadora: Aí você explica sempre oralmente, você escreve, como é que... 
Estagiária G: Mais oralmente. Eu acho que eu escrevo “mais pouco”. 

Pesquisadora: Por quê? Assim, você... 

Estagiária G: Porque, talvez, eu faça isso pra tentar forçar mais o auditivo e o oral também 
deles. Porque aí quando não dá, quando eles não reconhecem oralmente, eles querem que eu 

parta pra escrita. 

Pesquisadora: “Unrum”. Certo! 

 

Registro 4 

(Vendo um outro registro de aula, a estagiária pede para a pesquisadora pausar o vídeo) 

Estagiária G: Só pra dizer que depois da parte oral, né, eu gosto de só retomar uma parte da 
escrita, só pra reforçar ainda mais. Ainda que fique um pouco repetitivo. Como disse um 

professor “é melhor ser repetitivo do que “num” falar e depois “num”... dizer que não viu.  

Pesquisadora: “Unrum”. Então isso, no caso, é desse momento de aula ou de uma forma assim 
geral? 

Estagiária G: Desse momento. Nem sempre de uma forma geral. Nem sempre eu faço isso. Tem 

coisas que às vezes é tão simples! Mas aí quando eu vejo que eles têm, que eles necessitam da 

parte escrita, eu vou lá e coloco. 
Pesquisadora: “Unrum”. Então, nesse caso aqui, que se trata de uma aula, é, com...  

Estagiária G: Com a gramática, talvez... 

Pesquisadora: Certo! 
Estagiária G: E como eu não tenho nenhuma fotocópia assim, né, porque quando eu uso a 

fotocópia eu “num” recorro tanto ao quadro. Eu não tenho um “outil” a mais, uma ferramenta a 

mais. 
Pesquisadora: “Unrum”. Certo! Então isso corresponde à maneira como você faz, né? Vem de 

onde isso? 

Estagiária G: Isso! Exatamente! Eu aprendi acho que aos poucos na sala de aula porque tem... 

Do começo, quando eu comecei, entrei na sala de aula, tinha toda uma dificuldade da gente 
conseguir fazer uma fotocópia pros alunos, e quando eu era estudante, a professora trabalhava 

muito com fotocópia. “Num” escrevia tanto no quadro porque os exemplos já “tavam” ali. E aí a 

gente partia muito, ficava muito na parte oral. E já “tava” vendo ali, ela “num” recorria muito ao 
quadro. Eu acho que isso é um pouco de influência também. E também tem o livro, né? 
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Pesquisadora: “Unrum”. Você acha que o livro, ele ajuda? Como é que funciona assim? 

Estagiária G: Ajuda. No início, eu achava que não ajudasse tanto, mas... 

Pesquisadora: Qual é o livro mesmo, hein? 

Estagiária G: É o “Écho”! No início eu achei que não ajudasse tanto, mas depois de um tempo 
eu vi que era o modo dele trabalhar, né? Que ele tem todo um, uma intenção com aquela forma 

de trabalhar. Aí, como eu tinha estudado também com um método diferente. Aí, eu via as 

diferenças, né, e achava que ele não fosse tão bom quanto o que eu estudava antes. Mas na 
verdade não. É porque a intenção dele era outra.  

Pesquisadora: “Unrum”. Qual é a intenção? 

Estagiária G: É um pouco mais de puxar do aluno alguma coisa. Tornar o aluno... é mais ativo, 
um pouco mais comunicativo.  

Pesquisadora: “Unrum”.  

(Voltam ao vídeo) 

Pesquisadora: Sobre esse momento (referindo-se ao vídeo), né, que você deu... 
Estagiária G: Das frases, né? Era só a questão de compararem o “qui” com o “que”, que tem a 

confusão, né, que a gente faz, porque a gente só tem um. No francês não, tem dois. Aí, eu 

mostrei toda a trajetória do “qui”, do “que”, partindo da gramática. Aí, depois no fim que eu 
mostrei qual seria a maneira mais fácil deles chegarem a dizer: “Não, é o “qui”, e aqui é o 

“que”. 

Pesquisadora: “Unrum”. Essa maneira mais fácil, assim, é... ela vem de algum conhecimento 
que tu “tem”? Da... 

Estagiária G: Vem dos cursos de idiomas. Do curso de idiomas, né? Desde da fase só de 

estudante. 

Pesquisadora: “Unrum”.  
 

Registro 5 

Pesquisadora: Só retomando uma coisa ... Ainda é desse trecho. Você falou que era uma 
maneira mais fácil, né? Deles entenderem o que você “tava” explicando. Né? Sobre o “qui” e o 

“que”. Como é esse mais fácil pra ti? 

Estagiária G: Mais fácil? 

Pesquisadora: É! Como é isso? 
Estagiária G: Que é o estar ao alcance dos olhos. De eu ver, “ah, o „que‟ não acompanha o 

verbo, pronto, aqui não tem o verbo então eu não vou usar o „que‟, já o „qui‟, ah ele acompanha 

o verbo, aqui tem um verbo então eu já coloco”. O mais fácil é o que “tá” mais próximo, mais 
ao alcance dos olhos. 

Pesquisadora: De quem? Do teu? É mais fácil pra ti ou pra eles? Essa tua... esse teu jeito de ver? 

Estagiária G: Pra mim e pra eles também. Eu acho. 
(voltam ao vídeo) 

Estagiária G: Aí nesse trecho, é... relembro algumas palavras, né, pra eles. 

Pesquisadora: “Unrum”. Como é que isso acontece assim pra ti? Como é que tu “procede” nesse 

caso aí. Que a gente acabou de ver. Como é que você interpretaria isso que você fez? 
Estagiária G: É só a questão de quando eu vou lá atrás e busco um conhecimento anterior e eu 

posso aplicar no que eu já tenho aqui. “Num” são conhecimentos distanciados, né? Aí eu quero 

toda hora mostrar pra eles que dá pra unir tudo, que tudo “tá” engajado, tudo “tá” “mélangé”. 
Tudo “tá” misturado.  

Pesquisadora: “Unrum”. No caso, os termos foram “voici” et “voilà”. Aí você lembra como foi 

que “cê” fez aí?  
Estagiária G: Como foi que eu fiz? 

Pesquisadora: É! Pra explicar. 

Estagiária G: Ah sim! É mais a... tentar não fazer a tradução, mas mostrar pelo exemplo, pela 

atitude, né? Fazer uma demonstração. 
Pesquisadora: Como? Essa demonstração como?  

Estagiária G: Ah, por exemplo, se eu estou falando... a questão era o “voici” seria o mais 

próximo, aí eu chegava próximo do que eu estava falando: “Voici une bouteille”. Pronto, 
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chegava mais próxima do objeto em questão. Quando eu queria dizer “voilà”, já dava o ponto de 

que era distante. É isso! 

Pesquisadora: “Unrum”. Certo! 

(Voltam ao vídeo e algum tempo depois a estagiária pede para a pesquisadora pausar) 
Estagiária G: Ah, aqui eu já parti pra tradução, né? Só pra tentar mostrar pra eles, pra tentar 

explicar da maneira mais fácil, pra eles compreenderem melhor. Aí eu parti pra tradução nesse 

caso também.  
Pesquisadora: Então, depende de algo? Como é que funciona? 

Estagiária G: Depende do momento, depende da... depende de como eles se mostrarem pra mim, 

se estão entendendo ou não. Quando não dá de maneira nenhuma a explicação em francês, então 
eu parto pra tradução.  

Pesquisadora: “Unrum”. Então a tradução seria uma das estratégias que você usa? 

Estagiária G: Sim, também. Mas não seria a principal. Seria das últimas das estratégias.  

Pesquisadora: Mas por que você diz que não seria a principal? 
Estagiária G: A principal porque, talvez por... tanto no curso de idiomas, quanto na graduação, 

eu fui mais condicionada a aprender com, é... entendendo com a língua, é... a língua alvo, não 

com a língua materna. Buscando entender com a língua alvo, não com a língua materna pra... 
como se “tivesse” na imersão. Mas isso “num” quer dizer que eu “num” vá de maneira nenhuma 

dar uma tradução pro aluno não. Porque tem as equivalências, né? Nem tudo é da mesma forma, 

que é da língua materna pra língua alvo, mas tem as equivalências. Aí, por isso, às vezes, eu 
recorro. Continuo? (referindo-se ao vídeo) 

Pesquisadora: “Unrum”.  

(Voltam ao vídeo. Algum tempo depois, a pesquisadora avisa que o vídeo terminou). 

Estagiária: Nessa parte ... passei a atividade, né, pra eles fazerem. Escrita. Pra praticar o 
conteúdo. 

Pesquisadora: É... você teria alguma outra coisa a dizer? Sobre a sua prática. 

Estagiária G: Sobre a minha prática? 
Pesquisadora: É. De sala. Tendo como base o que vimos hoje.  

Estagiária: Humm... é... eu acho que está... não é o meu... eu acho que eu faria melhor. Não fiz 

tão bem quanto eu gostaria de ter feito, mas a questão de falar em francês, eu já... achei 

interessante. Como eu, eu achei que falava menos em francês. Mas eu acho que eu faria eles 
falarem mais. Eles “tão” falando pouco. (risos) 

Pesquisadora: “Unrum”. Tá certo! Pronto, a gente finaliza aqui. 

Fim da auto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
 

 

 

APÊNDICE G - TRANSCRIÇÃO DA AULA 1 DA ESTAGIÁRIA F 

 

Registro 1 
(A estagiária escreve no quadro « l’adjectifs possessifs » ; uma lista com os pronomes pessoais 

e com os adjetivos possessivos e um texto a propósito desse conteúdo) 

F : Alors, bonsoir, tout le monde ! 

Alunos : Bonsoir ! 
F : Tout le monde a fait l‟activité de la page 40 et 41 ? Vous pouvez copier après, oui ? 

Maintenant, nous allons corriger les exercices de la page 40 et 41. Alors, c‟est une 

autoévaluation, oui ? À la fin de chaque chapitre nous avons une autoévaluation. Pourquoi ? 
Pour nous réfléchir si nous avons déjà apprendre ou non. Pour réfléchir l‟apprentissage, chacun 

(ininteligível). Vous avez fait ? Tout le monde a fait ? Vous avez copiez les points ? Non ? Qui 

a fait ? (a estagiária levanta o braço) Comme ci comme ça ? D‟accord ! Alors, nous pouvons 

commencer. Question un (lê o livro). Alors nous avons déjà étudié quelques expressions et 
vocabulaires, oui ? Pour présenter quelqu‟un pour premier contact. Un, (lê o livro) supprimer les 

éléments qui ne conviennent pas. Tu peux commencer, Maria ?  

Aluna Maria : (lê o livro) Bonjour, Madame ....  
F : Très bien, Maria ! Tout le monde a fait de cette manière ? (lê o livro) Bonjour, Madame ... Il 

y a quelques doutes par rapport cette question ? De vocabulaire, non ? Vanessa, tu peux lire ? 

Toute la question, oui ? 
Aluna Vanessa : (lê o livro) Bonjour,  

F : Très bien ! Maintenant, Mateus et Camila. Vous pouvez lire la question un ? Tu peux 

commencer ? 

Aluna Camila : (lê o livro) Bonjour... 
Aluno Mateus : (lê o livro) Oui, bonjour... 

Aluna Camila : (lê o livro) je suis monsieur... 

Aluno Mateus : (lê o livro) 
Aluna Camila : (lê o livro) un café, un thé ? 

Aluno Mateus : (lê o livro) 

F : Très bien ! (lê o livro) Comptez un point par réponse correcte. Vous avez quatre points, 
félicitations, moins de quatre points revoyez les pages diz, onze, douze de votre livre et les 

exercices de votre cahier. Tout le monde a compris quatre points ?  

Alunos : Oui !! 

F : Oui !!! Vous gagnera un prix dans le futur ! Deuxième question, complétez ! Alors, qui a 
fait cette question? Daniel, tu as fait ? 

Aluno Daniel : Bonjour Monsieur ! (lê o livro) ...merci.   

F : Merci beaucoup ! Très bien ! Vous, vous voulez que j´écrie
86

 la réponse ? Non ? Pas 
nécessaire ? Humm, deux ! Igor, s‟il vous plaît ! 

Aluno Igor : (lê o livro) ... et vous ? Ça va ! 

F : Vous allez bien c‟est bon, mais pour ce contexte, il va répondre ça va bien, alors je pense 

que ça va bien à la question est plus adaptée, oui ? Vous êtes d‟accord ? Il va rester (lê o livro) 
bonjour, monsieur roque, ça va bien ? Ça va bien, merci ! Et vous ? Ça va ! Il y a des doutes ? 

Trois, Aline ! 

Aluna Aline : Non... 
F : Non ? Marco et Antônio 

Aluno Marco : (lê o livro) excusez-moi... 

Aluno Antônio : (lê o livro) très bien... 
F : Oui ! Ça je pense que peut être différent. Quatre (lê o livro)... Salut ! C‟est nosso oi. Salut ! 

Salut ! Tu vas bien ? Oui ! Merci ! Et toi ? (lê o livro) (Escreve no quadro « et toi ») Ça c‟est un 

                                                             
86 J‟écrive.  
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pronom tonique, nous avons vu, nós veremos em outra oportunidade. Troisième question (lê o 

livro) je peux me présenter et présenter quelqu‟un... Elle habite à ... 

Alunos : Bruxelles 

F : Elle s‟appelle... 
Alunos : Linda 

F : Elle est... 

Alunos : Belge 
F : Elle a... 

Alunos :  vingt et un an 

F : Elle aime beacoup... 
Alunos : le tennis. 

F : Le tennis. Il y a des doutes ? Quatrième question. (lê o livro) Lisez, puis complétez le 

tableau. Vanessa, tu peux lire le texte ? 

Aluna Vanessa : (lê o livro)  
F : Il y a de doutes par rapport le

87
 vocabulaire ? Non ? Alors, (lê o livro) ... a un frère ? Vrai, 

faux, on ne sait pas ?  

Alunos : Vrai ! 
F : (lê o livro)... habite à Paris ?  

Alunos : Faux ! 

F : Où il habite ? On ne sait pas ! On sait que Bruno habite à T... mais son frère on ne sait pas, je 
vais mettre ici (escreve no quadro as respostas). (lê o livro) Ils sont les professeurs d‟espagnol... 

Qu‟est-ce qu‟il fait ? Qui est-ce professeur d‟espagnol ? Quatre, (lê o livro) Bruno ... le sky. 

Alunos : Faux !  

F : Faux ! Cinq, (lê o livro) Bruno adore cuisiner  
Alunos : Vrai 

F : Vrai. Six, (lê o livro)... aime bien la musique 

Alunos : On ne sait pas 
F : On ne sait pas. Très bien ! Alors, Laura, tu peux lire le texte de nouveau ? 

Aluna Laura : (lê o livro) Bonjour, mon ami s‟appelle... 

F : João, s‟il vous plaît ! 

Aluno João : (lê o livro) Bonjour, .... 
F : Très bien ! Faites attention ! (escreve no quadro a palavra « ski » e pronuncia) Ski et sport. 

Tout le monde, ski, sport. Nous, brésiliens, nous mettons le /e/ , mais il n‟est pas là, ski ! Não 

tem o /e/, certo ? Tem que puxar o /s/. Tout le monde a fait six points dans cette question ? 
Vocês morreram mesmo. Não sei o que fazer. Acho que vou fazer um funk francês, alguma 

coisa assim. Alors, (fala /sin/) cinquième question, cinq question, (lê o livro) je vous .... Ana, tu 

peux commencer ?  
Aluna Ana :  (lê o livro) 

F : Très bien ! Répond ! 

Aluna Ana : Oui,.... 

F : Alors, Vanessa, deux ! 
Aluna Vanessa : não fiz essa. 

F : Mateus ! 

Aluno Mateus :  não fiz essa. 
F : Aline, Igor ?  

Alunos : Non. 

F : Vou anotar aqui o nome de vocês (risos). Alors, quelle est votre adresse éléctronique ? (vai 
ao quadro para escrever a resposta) 

Aluna Ana : F, podia ser quel est ton email ? 

F : Oui, quel est ton email (acentua a pronúncia da sílaba final /mɛl/) ? Parce que c‟est une 

manière la plus formelle. Alors, trois, Marcos ! 
Aluno Marcos : (lê o livro) Quel âge vous avez ?  

F : Quel âge vous avez ? Répond ! 

                                                             
87 Au.  
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Aluno Marcos : J‟ai 32 ans 

Aluna Vanessa : Pode ser Quel âge avez-vous ? 

F : Oui ! Alors, quatre, Lucas ! Igor ! 

Aluno Igor: (lê o livro) Vous habitez où ? 
F : Vous habitez où ? Ou Où vous habitez ? Cinq, Nina ! 

Aluna Nina : Quelle votre... Quelle est votre nationalité ? 

F : Oui ! Très bien ! Répondez ! 
Aluna Nina : Je suis française 

F : Merci. Alors, Mateus, six ! 

Aluno Mateus : Hummm...eu não fiz.  
F : Tu peux poser... 

Aluno Mateus : Isso aqui é o quê ? Um número de telefone ? 

F : Oui ! 

Aluno Mateus : É... Quel est votre numéro de téléphone ? 
F : Très bien ! Quel est, masculin, humm... votre je pense que c‟est masculin... vou apagar aqui, 

tá horrível (reescreve a frase no quadro). Répondez, Mateus, s‟il vous plaît ! Pratiquez ! 

Aluno Mateus : É ... (lê o livro) 
F : Très bien ! N‟as pas de mystère. Sixième ! (lê o livro) ... après j‟adore ? Personne a fait ? 

Personne a essayé ?  

Aluno Ana : J‟aime... 
F : J‟aime ? Oui, mais je pense qu‟il manque quelque chose.  

Aluno Mário: J‟aime beaucoup 

F : Oui, très bien ! J‟aime beaucoup (escreve no quadro). Après ! J‟aime, j‟aime bien, après, je 

n‟aime pas, après, je n‟aime pas du tout, et pour terminer, comment ? 
Aluno Mateus : Je déteste !  

F : Je déteste. 

Aluno Bruno : Como seria a tradução de je n‟aime pas du tout ? 
F : Eu não gosto muito 

Aluno Bruno : Então é o mesmo caso? 

F : É... quase a mesma coisa. Je peux effacer ça? Alors, la question plus difficile de l‟examen, 

oui ? ll y a des gens qui ont dit qui n‟ont pas compris ce sujet, inclusive a Alice nem tá aqui essa 
aula eu fiz especialmente pra ela. Alors, a questão dos adjetivos possessivos. Eu anotei aqui 

para memorizarmos pra rememorizarmos caso a gente não tenha aprendido pra responder a 

questão 7, certo ? L‟adjectif possessif (lê o conteúdo que anotou no quadro) indiquent la 
possession et la propriété, ils s‟accordent en genre et nombre avec le nom qu‟ils introduisent. 

Alors, la possession (sublinhando a palavra no quadro) et la propriété. Mais la propriété c‟est 

peut être une personne et pas seulement une chose. Ils s‟accordent en genre et nombre, par 
exemple, féminin, pluriel (nesse momento, a estagiária sublinha as palavras « ma » e « mes », 

já que tinha escrito no quadro, no início da aula, uma lista com todos os adjetivos possessivos : 

ma, mon, mes, ta, etc.) . Mais le pluriel ne s‟accorde pas en genre, seulement en nombre. Alors, 

il faut faire attention à ce qui concerne et à ce qui est possédé. Quelqu‟un ici a l‟examen ? 
Alguém tá com a prova ? Chacun de vous peut me donner une phrase que vous avez des doutes. 

Alors, Mateus, tu peux me dire algum item... é da prova mesmo. Eu quero algum item dessa 

questão aqui, questão 5. Vocês podem escolher algum item pra eu fazer com vocês, pra tirar as 
dúvidas ? Qual é ?  

(Alunos mostram e ela anota no quadro a questão)  

F : Ana, dá pra enxergar ? L‟exemple que Marcos nous a indiqué. Tu as une amie. C‟est espace 
une amie. Faites attention ! Tu ! Tu es quelqu‟un qui possède, oui ? Qui possède ! Alors, si c‟est 

nous avons seulement trois options, maintenant nous avons vu quel est l‟objet possédé. L‟objet 

possédé c‟est amie, avec E. Amie c‟est quoi ? Féminin, singulier. Alors tu féminin singulier ta ! 

Alors, c‟est ta amie, mais nous devons nous rappeler que si commence par voyelle ou h c‟est ton 
amie (ela passa um traço em cima da vogal « a » da palavra « ta » e escreve « ton »). Vous 

avez compris, Lucas ? Maria, Leandro ? Mais alguém ? Vanessa ? Você quer indicar algum 

item da prova ? Tu já sacou qual é a questão do adjetivo possessivo, Vanessa ? 
Aluna Vanessa : Eu acho que... ahhh não sei, acho que mais ou menos.  
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F : Mais ou menos ? O adjetivo em geral no português serve pra qualificar, certo ? Mas nesse 

caso a gente vai mostrar quem que ele está possedendo, a posse dele. Então, ele vai fazer 

acordo em número e grau, né ? Nós temos que prestar atenção quem é qui possède, sujet, 

depois que a gente prestar atenção quem é qui possède nós temos as opções e escolhemos de 
acordo com o gênero e o número. Alguém pode me dar outro exemplo ? Mateus ?  

Aluno Mateus : Elle a un chapeau. C‟est traço chapeau.  

F : Elle a un chapeau. C‟est chapeau. 
Aluno Mateus : Sabe qual é meu problema nessa questão ? Eu colocava o adjetivo possessivo 

concordando com o sujeito e não com o...  

F : Ah ! Com esse aqui ... com o objet possédé. Alors, elle. Quelles sont les options ? Son, sa ou 
ses. Quel est l‟objet possédé ? Chapeau ! Chapeau c‟est masculin ou féminin ?  

Alunos : Masculin ! 

F : C‟est masculin ! C‟est singulier ou pluriel ? 

Alunos : Singulier ! 
F : Elle masculin singulier son ! C‟est son chapeau. D‟accord, Mateus ? Igor, Aline ? Mas não 

se preocupem que eu trouxe 20 exemplos pra gente treinar. Literalmente eu trouxe porque me 

deu um certo desespero que a Alice me disse eu não entendi nada. Já fez a prova, meu Deus do 
céu ! E ela não veio, vocês têm que passar isso pra ela (entrega uma fotocópia com exercícios – 

em anexo). Normalmente o determinante possessivo a gente vai utilizar quando ? Quando a 

gente fala da família, por exemplo, quando a gente fala de alguma coisa relacionada à profissão, 
Paula est ma chef, ma stagiaire...normalmente tem essa relação do objeto, de amigo, de família, 

de apresentar. Tout le monde a répondu ? Alors, je vais vous donner 5 minutes pour faire la 

première partie, toute la première partie. Depois a gente volta pra autoévaluation. 

(Enquanto os alunos respondem o exercício da fotocópia, a estagiária escreve no quadro « les 
couleurs ») 

Registro 2 

F : Tu as fini, Mateus, Leandro, Aline ? Oui ? Alors, on va corriger, (lê a fotocópia) les adjectifs 
possessifs, écrivez les adjectifs....mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, ses, notre, nos, votre, vos, 

leur, leurs. Alors, commencez, Bruno ! Première phrase. 

Aluno Mateus : (lê a fotocópia) C’est le livre de Robert. C‟est son livre. 

F : C‟est son livre, très bien ! Pourquoi ? Robert, oui (mostrando a 3ª pessoa « il » no quadro)? 
Quel est l‟objet possédé le livre, livre c‟est masculin ou féminin ?  

Alunos : Masculin 

F : Masculin. Singulier ou pluriel ? C‟est son livre. Deux, Marcos. 
Aluno Marcos : (lê a fotocópia) C’est la soeur de Robert. C‟est sa soeur. 

F : Très bien ! Clara. 

Aluna Clara : (lê a fotocópia) C‟est la petite amie de Robert. C‟est son amie. 
F : Très bien ! Carol. 

Aluna Carol : (lê a fotocópia) Ce sont les parents de Mireille et de Marie-Laure. Ce sont leurs 

parents 

F : Leurs parents, avec S ou sans S ? S, alors, ce sont les parents, alors sont ils. De Mireille et de 
Marie-Laura alors c‟est leurs c‟est plusieurs (enquanto explica, circula no quadro as palavras 

correspondentes). Vous avez compris ? Mateus ! Cinq ! 

Aluno Mateus : (lê a fotocópia) C’est la classe des étudiants. C‟est leur classe .... 
F : Très bien ! Avec S ou sans S ?  

Aluno Mateus : Sem. 

F : Très bien ! Six, Vanessa. 
Aluna Vanessa : (lê a fotocópia) J’ai une radio. C‟est ma radio.... 

F : Très bien ! Igor. 

Aluno Igor : (lê a fotocópia) Nous avons une maison. C‟est notre maison.... 

F : Aline ! Huit !  
Aluna Aline : (lê a fotocópia) Tu as des problèmes. Ce sont mes amis.... 

F : Oui, mais ça c‟est pluriel, oui ? Tes amis, mesmo começando com vogal, no plural pode 

ficar porque tem o S. Vamos analisar isso aqui. Tu as des amis. Ce sont espace amis. Tu, oui ? 
Nous avons trois possibilités, ton, ta ou tes. Tes amis au pluriel, alors tes. Se fosse singular aí 
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nos teríamos que colocar ton porque não daria né ? Vogal e H, mas no caso de plural ce sont 

tes amis. Vous avez compris, Aline ? Alguma dúvida ? Neuf, Maria ! 

Aluna Maria : Vous avez des problèmes. Ce sont vos problèmes. 

F : Très bien ! Leandro ! 
Aluno Leandro : Tu as un stylo. C‟est ton stylo. 

F : Oui, Lilian.  

Aluna Lilian : Vous avez une voiture. C‟est votre voiture. 
F : Oui, votre voiture. Très bien ! Vous avez des doutes, Lilian ? 

Aluna Lilian : Não... é porque na 9 eu tinha colocado votre.  

F : Votre ? Humm. 
Aluna Lilian : E é vos, né ? 

F : É, vos. Por que é vos ? Porque é pluriel. 

Aluna Lilian : Eu tinha gravado que todos eram votre, tanto singular quanto plural. Era tão 

complicado na aula passada. 
F : Agora no texto, né, todo elaborado talvez nós falantes de língua portuguesa tenhamos 

dificuldades, mas nessas frases é exatamente isso identificar qui possède e o objeto qui est 

possédé. Dix, Daniel ! 
Aluno Daniel : Douze ? 

F : Ahh. Douze. 

Aluno Daniel : J’ai des idées. Ce sont mes idées.  
F : Oui, très bien. Treize, Carol ! 

Aluna Carol : Nous avons des amis. Ce sont nos amis. 

F : Clara ! 

Aluna Clara : J’ai un appartement. C‟est mon appartement. 
F : Vanessa ! 

Aluna Vanessa : Michel a des cousins. Ce sont ses cousins. 

F : Alguma dúvida, gente ? Então, vocês terão mais o quê ? Doze frases para fazer em casa, 
certo ? Aí na aula que vem eu dou só o gabarito e se vocês tiverem dúvida a gente analisa. Mas 

o que que eu vou passar pra casa agora ? Um deverzinho de casa à la maison. Nous avons 

étudié le vocabulaire de la famille ? Então em casa vocês vão fazer um pequeno texto utilizando 

la famille et l‟adjectif possessif, oui ? Et tout le vocabulaire que nous avons déjà étudié, 
quelques vocabulaires vous pouvez chercher dans le dictionnaire. Alguma dúvida, gente, tá 

dando certo ? Tudo organizado em nossas cabeças, dans la tête ? Alors, nous devons retourner 

à notre autoévaluation. Question sept. (lê o livro) supprimez les éléments qui ne conviennent 
pas, un, Bruno !  

Aluno Bruno : Qual ?  

F : Sete. Tá com o livro ? Sete questão sete. (lê o livro) ...la possession, un. Não fez, né ? 
Daniel ! (lê o livro) Je te présente mon, ma, mes... 

Aluno Daniel : Mon amie (lê a resposta de acordo com o livro)  ... 

F : Très bien ! Deux, Leandro ! 

Aluno Leandro : (lê a resposta de acordo com o livro) Quel est ton numéro de téléphone, s‟il te 
plaît ? 

F : Très bien ! Nina, trois ! 

Aluna Nina : (lê a resposta de acordo com o livro) Ils s‟appellent Karine et Rodolphe et leur 
fille s‟appelle... 

F : Avec S ou sans S ? 

Aluna Nina : Sans S. 
F : Quatre, Vanessa ! 

Aluna Vanessa : C‟est ton professeur. 

F : Très bien ! Alors, todo mundo fez essa questão ? Querem conferir se tá certa ? (lê o livro) 

...Alors, c‟est une logique, je ne sais pas mathématique, vous devez m‟aider, maintenant. (lê o 
livro) Complétez les listes zéro espace dix quinze vingt quelque chose. Alors, comment vas 

rester, cette... ? Bruno ! 

Aluno Bruno : (fala a sequência de números) Zéro, cinq, dix, quinze, vingt, vingt-cinq, soixante-
dix. Quatre-vingt, soixante-quatre. Soixante-dix.  
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F : Très bien ! Pegou ? É da Letras, né ? Vou anotar... Mateus é da Letras que nem eu...eu fiz 

uma pesquisa longe pra saber disso. (escreve no quadro a mesma sequência) Zéro, cinq, dix, 

quinze, vingt, vingt-cinq, soixante-dix. Quatre-vingt, soixante-quatre. Soixante-dix. Alors, neuf 

(lê o livro) ... mes projets. Ici, nous devons compléter les verbes, oui ? Ou écrire les verbes dans 
l‟espace. Alors, complétez les phrases. (lê o livro) Samedi je vais... Tout le monde ! Je vais... 

Alunos : Aller ! 

F : Aller ! Deux, (lê o livro) tu travailler à Paris. 
Alunos : Vas. 

F : Tu vas travailler à Paris. Aussi le verbe aller. Trois ! (lê o livro) Ils ... 

Alunos : Vont 
F : Ils vont écouter le CD. Quatre, (lê o livro) on habiter Rue du Paradis. 

Alunos : Va. 

F : On va. Alguma dúvida, gente ? Agora somem os pontinhos de vocês... mentira ! (risos) Não, 

mas é bom que vocês reflitam estou fazendo o meu papel ? Não estou fazendo o meu papel ? se 
tiver dúvidas.... Je peux effacer ? 

Aluna Nina : Ouiiiii 

F : Merci, Nina ! (risos) Vous êtes fatigués ? Vous avez faim ?  
Alunos : Oui ! 

F : Todo mundo anotou, né ? Próxima aula, produçãozinha textual utilizando a família e os 

adjetivos possessivos. Alors, nous allons étudier les couleurs ! Qu‟est-ce que c‟est les couleurs ? 
Alunos : As cores ! 

F : As cores, très bien ! Il y a en français les couleurs variables et les couleurs invariables, 

qu‟est-ce que ça veut dire ?  Il y a les couleurs qu‟on peut faire l‟accord avec le genre, et il y a 

les couleurs qui ne changent pas en genre, changent seulement en nombre au singulier ou au 
pluriel. Par exemple, (lê o que escreveu no quadro) les couleurs invariables, accord avec le 

genre, le crayon est bleu, la chemise est bleue, le cahier est blanc, la porte est blanche, le stylo 

est vert, la trousse est verte, la jupe est violette, le chapeau est violet, la jupe est grise, le 
chapeau est gris. Maintenant, devons faire attention ! Qu‟est-ce que c‟est un crayon ? Vous 

savez ? 

Alunos : Lápis ! 

F : Lápis ! Vous avez des problèmes avec le vocabulaire ? Quelque chose ici ?  
Alunos : Trousse ? 

F : Trousse, qu‟est-ce que c‟est trousse ? Nous avons déjà étudié, non ? Trousse ? N‟a pas de 

trousse ? (a estagiária olha ao redor da sala para ver se há o objeto referente à palavra 
« trousse »). Là il y a une trousse.  

Alunos : Stylo ? Caneta ? 

F : Oui !  
Alunos : Jupe ? 

F : Jupe ? C‟est un vetêment. É uma saia. Tento fazer mímica pra roupa (ininteligível) (risos). 

Alunos : Porte ? 

F : Porte ! (apontando para a porta da sala). Alors, le crayon est bleu, qu‟est-ce que c‟est bleu ? 
Quelle est la couleur bleu ? Tout le monde ! Nous avons déjà étudié ! Azul ! Le cahier est blanc, 

la porte est blanche. Qu‟est-ce que c‟est blanc et blanche ? 

Alunos : Branco ! 
F : Le stylo est vert, la trousse est verte. Vert verte, quelle est la couleur ? 

Alunos : Verde ! 

F : Très bien ! La jupe est violette, quelle est la couleur ? 
Alunos : Roxo 

F : Roxo, et gris grise ? Aujourd‟hui a une mode, c‟est un style pour les cheveux... 

Alunos : Cinza 

F : É cinza. Alors, il y a des terminaisons qui vont changer. Il y a des terminaisons qu‟on va 
mettre le E, mais il y a des terminaisons qu‟on va changer même le sufixe, blanc va rester 

blanche. Les autres on ajoute E. Il va faire l‟accord avec le nom. Vous avez compris ? São 

somente essas cores, claro que em português há aquelas cores, azul turquesa...só o pessoal da 
arte sabe qual a diferença de um verde lôdo pra não sei o quê. Les couleurs invariables, alors 
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ici il y a les couleurs qui ne changent pas, par exemple jaune, rouge, noir, marron, orange, rose, 

lilás, beige. Quelle est la couleur jaune ? (procura pela sala esta cor). Natália, elle a une robe 

jaune. 

Alunos : Amarelo 
F : Amarelo, très bien ! Rouge... aquela banda ... quelle est la couleur rouge ?  

Alunos : Vermelho 

F : Noir ? Le rouge et le noir 
Alunos : Preto 

F : Marron ?! Orange  

Alunos : Laranja 
F : Rose, lilás, beige. Quelle est la couleur beige ?  

Alunos : (ininteligível) 

F : Alors, nous avons des couleurs principales, il y a d‟autres, mais pour utiliser, ce sont.... il y a 

des doutes ? Mais il y a le bleu clair et le bleu foncé. Le foncé est le contraire de clair, alors 
qu‟est-ce que c‟est foncé ?  

Alunos : Escuro 

F : Escuro, très bien ! Alguma dúvida, gente ? 
Aluno : A cor violeta não é a mesma de lilás, não ? 

F : É não é o roxinho, lilás é lilás. (entrega uma folha com os nomes das cores).Tout le monde 

répétez avec moi bleu masculin, bleu féminin 
Alunos : Bleu, bleu 

F : Blanc 

Alunos : Blanc 

F : Blanche 
Alunos : Blanche 

F : Vert 

Alunos : vert 
F : Verte 

Alunos : Verte 

F : Violette 

Alunos : Violette 
F : Grise 

Alunos : Grise 

F : Violet 
Alunos : Violet 

F : Gris 

Alunos : Gris  
F : Jaune 

Alunos : Jaune 

F : Rouge 

Alunos : Rouge 
F : Noir 

Alunos : Noir 

F : Marron 
Aluno : Marron 

F : Orange 

Alunos : Orange 
F : Rose 

Alunos : Rose 

F : Lilás 

Alunos : Lilás 
F : Beige 

Alunos : Beige 

F : Vanessa, quelle est ta couleur préférée ? 
Aluna Vanessa : Rouge. 
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F : Et vous, Aline ? 

Aluna Aline : Não tenho 

F : Je n‟ai pas 

Aluna Aline : Je n‟ai pas... 
F : Je n‟ai pas de couleur préférée et vous Bruno ? 

Bruno : Non 

F : Valha que antipático (risos)... a gente pode usar qualquer uma dessas que a gente acabou 
de utilizar só pra treinar mesmo.. Clara, quelle est ta couleur préférée ? Quelle est la couleur de 

ta chemise ? 

Aluna Clara : Rose 
F : Rose. Alors, nous avons un jeu pra gente treinar... não é difícil. Nós já tivemos o raciocínio 

lógico muito importante (risos ), e isso aqui é também lógico comme en portugais vous devez 

connaître les couleurs. Vous devez lire la couleur et non le nom, vous avez compris ? Marcos ? 

Aluno Marcos : Mot ? 
F : A palavra. Você deve ler a palavra e não a cor, le plus vite possible. Qu‟est-ce que c‟est 

vite ? Très rapide ! Par exemple, je vais dire  (fala as cores que tem na folha). Je vous donne 

une minute pour entraîner, pratiquer silencieusement et après on fait.... 
(Escreve no quadro enquanto os alunos fazem a leitura da folha) 

Registro 3 

(Continua copiando) 

Registro 4 

Aluna Isabel : Orange, lilas, noir, belge. 

F : Marcos ! 

Aluno Marcos : Rouge, Jaune (...) 
F : Mateus ! 

Aluno Mateus : De novo ?  

F : É ! (risos) 
Aluno Mateus : (...) 

F : Très bien ! Maintenant, il y a la description physique, vocês treinem em casa, certo ? Com os 

coleguinhas .... Alors, comment décrire une personne physiquemment pour vous et des qualités 

et des défauts, oui ? Par exemple (lê o que escreveu no quadro) description physique, les 
cheveux on utilise avoir, qu‟est-ce que c‟est cheveux ? (passa a mão nos cabelos) 

Alunos : Cabelos 

F : Très bien ! (risos)  
Aluno não identificado : Tá apelando na mímica 

F : Oui ! (risos) On utilise avoir, alors, elle ou il a les cheveux noirs, blonds, roux, blancs, gris, 

châtains ou bruns. Vous avez compris tous les mots ? 
Alunos : Non ! 

F : Alors, noir ? Elle a les cheveux noirs , qu‟est-ce que ça veut dire ?  

Alunos : Ta... cor dos teus cabelos... 

F : Mes cheveux... oui ! Mon cheveu est noir. Elle a les cheveux blonds. Qu‟est-ce que c‟est 
blonds ? 

Alunos : Loiro 

F : Elle a les cheveux roux. Qu‟est-ce que c‟est roux? 
Alunos : Ruivo 

F : Elle a les cheveux blancs. Elle a les cheveux gris. Elle a les cheveux châtains ou bruns. 

Alunos : Castanhos ? 
F : Castanhos 

Aluno Mateus : O que é blonds e blancs ? 

F : La prononce ? 

Aluno Mateus : Não, o que são.  
F : Loiros, brancos. Mais la prononce c‟est presque la même chose blonds et blancs. Blond, 

gente, é só lembrar de blondor pra ficar loiro. (risos) A pessoa vai à praia e coloca água 

oxigenada, conhecimentos de mundo. Types de cheveux raides... quand un cheveu c‟est raide, 
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mon cheveu je pense que c‟est raide. Bouclés (faz o gesto com as mãos) les cheveux de Larissa 

c‟est bouclés. Frisés, vous comprenez ? 

Aluna Isabel : Antes do bouclés ? 

F : Raides ? Les cheveux lisos, bouclés são os cachinhos, frisés c‟est c‟est... 
Alunos : ondulado ?  

F : É, c‟est la même chose que ondulés. 

Aluna Ana : E o bouclé é o mais cacheado de todos ? 
F : É, é o mais cacheadinho 

Aluna Ana : Crespo ? 

F : É o crespo ! (lê o que escreveu no quadro) Types de cheveux courts, longs ou mi-longs. 
Qu‟est-ce que c‟est les cheveux courts ? 

Alunos : curtos  

F : Longs ? 

Alunos : longos 
F : mi-longs ? 

Alunos : médios 

F : (lê o que escreveu no quadro) Les yeux nous utilisons avoir, alors, elle a les yeux, qu‟est-ce 
que c‟est les yeux ? (indica no rosto os olhos) C‟est différent d‟oeil (escreve no quadro). Alors, 

en français, nous pouvons dire oeil et les yeux, olho e olhos, é diferente, certo ? Les yeux, oeil. 

Alors, elle a les yeux marrons, les yeux noirs, les yeux bleus, les yeux verts, vous avez 
compris ? Elle a les yeux de couleur de miel, existe ? Existe ! Poids, on utilise le verbe être (lê o 

que escreveu no quadro). Je suis, qu‟est-ce que c‟est poids ? Vous avez compris. Je suis maigre, 

je suis mince, je suis rond ou ronde, je suis gros ou grosse, je suis obèse. Alors, je suis maigre ?  

Aluna Ana : Magra. 
F : Oui, mais muito, beaucoup ! Oui ? Je suis mince é magro magro. Je suis rond é cheinho. Je 

suis grosse, gordinho, e je suis obèse, obeso. Vous avez compris jusqu‟ici ? 

Aluna Nina : Por que o ronde tá em maiúsculo ? 
F : Não... não é nada. (risos) Taille (lê o que escreveu no quadro) alors, ça c‟est le pire de tout, 

la taille on utilise être, elle est grande, elles est petite ou je suis. Je suis de taille moyenne, elle 

est nain. Vous avez compris, nain ? Hobbit, Hobbit... anão, Vanessa, anão. (risos) Elle est 

grande, petite, de taille moyenne... qu‟est-ce que c‟est de taille moyenne ?  
Alunos : Estatura mediana 

F : Estatura mediana. Taille é altura, altura mediana. Alors, la peau, nous utilisons avoir aussi. Il 

a la peau... qu‟est-ce que c‟est la peau (passando a mão no braço direito) ?  
Alunos : Pele 

F : Oui. Il a peau claire, noire et mâte. Répétez tout le monde avec moi, noirs, blonds, roux, 

blanc, gris, châtains, bruns. Bruns, nous utilisons aussi pour dire les personnes, elle est brun, ela 
é morena. Types de cheveux raides (a partir desta palavra, a estagiária faz uma leitura palavra 

por palavra e consecutivamente os alunos repetem) , bouclés, frisés, ondulés, courts, longs, mi-

longs. Les yeux marrons, noirs, bleus, verts. Poid, maigre, mince, rond, gros, obèse.  

Aluna Vanessa : O que é o rond ?  
F : Cheinho. Grand, tout le monde, grand ! 

Alunos : Grand. 

F : La taille, répétez taille.  
Alunos : Taille. 

F : alors, petit 

Alunos : petit 
F : petite 

Alunos : petite 

F : de taille moyenne 

Alunos : de taille moyenne 
F : Nain 

Alunos : Nain 

F : Peau 
Alunos : Peau 
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F : elle a la peau claire. Tout le monde peau claire. 

Alunos : peau claire 

F : peau noire 

Alunos : peau noire 
F : peau mâte 

Alunos : peau mâte 

F : peau jaune 
Alunos : peau jaune  

F : il y a aussi quelques adjectifs, quelques caractéristiques pour décrire une personne, le 

comportement de la personne, oui ? Psychologique, par exemple, elle est timide, sensible, jalou, 
jalouse, qu‟est-ce que c‟est jalou, jalouse ?  

Alunos : ciumento ? 

F : Très bien ! Drôle, qu‟est-ce que c‟est drôle ? Engraçado... triste, ennuyeux, qu‟est-ce que 

c‟est ennuyeux ? Chato ! Joli, vous avez compris qu‟est-ce que c‟est joli ? 
Aluna Nina : Bonito. Joli est masculin ? também pode ser ?  

F : Joli avec i et avec e. Mais en générale pour les hommes on utilise beau (a palavra « joli » 

está escrita com « i » e, entre parênteses, está a letra « e ». A estagiária apaga os parênteses, 
deixando apenas a palavra grafada no feminino « jolie ». Ao lado desta escreve a palavra 

beaux e depois apaga o « x »). Alors, laide c‟est le contraire de joli. Sérieux, sérieuse. 

Amusante, qu‟est-ce que c‟est amusante ?  
Aluno Lucas : (ininteligível) 

F : Oi, Lucas. 

Aluno Lucas : (ininteligível) 

F : Jolie féminin, beau masculin. 
Aluno Mateus : Mas joli tá certo ?  

F : Não, foi um erro. Qu‟est-ce que c‟est amusante ?  

Alunos : Divertido. 
F : Paciente, sympa, contente, Qu‟est-ce que c‟est sympa ? Oui, heureux, heureuse. É feliz.  

Aluna Vanessa : Professora, tão perguntando como é gótico. (risos) 

F : gótico ? (escreve no quadro) Gothique. Alors, nous devons penser à une personne pour 

décrire, oui ? Je vais vous donner 5 minutes pour penser à une personne très célèbre, une 
personne très connu pour décrire pour nous pouvons déviner, vous avez compris ? Ou vous 

même. Lucas, tu peux te décrire, faire une description de vous même ? Non ? Essayez ! Je peux 

commencer...et j‟ai j‟ai les yeux marrons, je suis maigre, j‟ai les cheveux noirs, raides et mi-
longs, je suis amusante, drôle, sensible, jolie, contente, inteligente. Alors, je, je suis grande, j‟ai 

la peau mâte. Alors, Lucas, commencez ! Toutes ces informations, alors, les autres concentrem. 

Je pense que tout le monde va se décrire, une personne célèbre, vous même. Commencez, 
Lucas ! 

Aluno Lucas : (..) 

F : Alors, Bruno, tu peux décrire quelque personne ici dans la salle ? Mais tu ne dis pas, nous 

devons déviner. Choisis une personne, moins Lucas. Commencez, les yeux... 
Aluno Bruno : (...) 

F : alors, tout le monde répétez, peau, taille, poid. Alors, vous pouvez entrer dans un chat, agora 

vocês têm mais vocabulário. Quel est ton poids ? Quelle est la couleur de tes yeux ? Alors, 
Vanessa, tu peux te décrire ? 

Aluna Vanessa : (...) 

F : Alors, Merci beaucoup ! Isso vocês podem estudar em casa e usar na produção textual.  
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APÊNDICE H – ENTREVISTA EPISÓDICA DA ESTAGIÁRIA F 

 

Registro 1 

Pesquisadora: Pronto! Pode começar. 

Estagiária F: Meu nome é .... Tenho 23 anos e estou no último semestre, é... comecei em 2010, 
Letras Português-Francês, na Federal do Ceará. E, bom, eu entrei e comecei a estudar francês 

em 2010, então eu entrei na faculdade sem saber nada de francês, nem “salutations”. Nada! Eu 

entrei mesmo pelo meu interesse com a Literatura porque o meu foco aqui no curso de Letras é 

a Literatura, tanto na pesquisa, como... enfim! É a disciplina que eu mais gosto. A área que eu 
mais gosto. Então a Literatura francesa é muito rica e os meus professores sempre citam os 

clássicos franceses. Eu entrei por causa da Literatura! E... mas... é, bom, me apaixonei pela 

língua, mas a minha relação com a língua é de amor e ódio. Tem fases que eu gosto de estudar, 
mas tem vezes que eu me desanimo, assim com relação à gramática, enfim, estudar a língua 

mesmo aqui na Universidade é um pouco mais difícil do que fazer curso fora. Eu já fiz curso no 

IMPARH (nota-Instituto Municipal de Pesquisa e Recursos Humanos). Terminei. Entrei já no 

curso do IMPARH em 2010.2 porque senti uma dificuldade em acompanhar aqui, então, 
precisei entrar em um curso auxiliar. Até os professores mesmo sugerem que a gente entre. 

Então, no curso, só com a língua, eu não tinha problemas, mas aqui, em alguns momentos, eu 

sentia dificuldade em relação à gramática porque subentende-se que muitos alunos já saibam, 
mas isso não é exigido no vestibular. Então, muitos alunos já entram sabendo e outros não, aí 

fica aquela turma meio heterogênea e é necessário a gente estudar um pouco mais fora. Mas, no 

caso, é isso! Eu gosto da língua francesa, mas, mais a Literatura mesmo é meu foco.  
Pesquisadora: “Unrum”. E com relação assim à tua formação como  professora, é... qual a tua 

experiência como professora de francês? 

Estagiária F: Eu, a minha primeira experiência foi no núcleo de línguas da UECE. EU fiz um 

processo de seleção lá. E, bom! No meu primeiro semestre eu não tinha orientação de nada, 
assim, por mais que a coordenadora fosse ótima. Ela é ótima, maravilhosa! Mas, ela não é 

assim... não é estágio, né? Então... obrigatório! Então, ela não acompanha. Então, eu tive que 

me virar, assim com relação a elaborar provas, elaborar atividade, foi tudo a primeira vez 
mesmo. Muito tenso! Eu gostei, mas foi tenso! Assim, tive as minhas dificuldades mesmo em 

passar. Eu não me sinto tão segura, né? Ainda não me sinto. “Tô” longe disso de me sentir 

segura em ensinar a língua francesa. Ainda falta um grande caminho. E aí depois, a segunda 
experiência ensinando foi no estágio obrigatório da UFC.  

Pesquisadora: Na Casa de Cultura, né? 

Estagiária F: Na Casa de Cultura francesa, primeiro semestre. Os dois... Não! Na UECE, foi 

segundo semestre. Eu até gostei inicialmente de ser segundo semestre porque eu disse: “Não! 
Eles vão ter uma „basezinha‟, eu vou começar...” Mas não aconteceu isso porque teve greve, 

então eles esqueceram a maioria das coisas, eu tinha que ficar revisando o tempo todo. Aí, foi 

assim! 
Pesquisadora: “Unrum!” Certo! Deixa eu ver se mais alguma coisa... Ah! Você pretende 

continuar na área do francês ou você quer dar um tempo? 

Estagiária F: Inicialmente, eu pretendo dar um tempo porque o meu foco é realmente a 

Literatura. Mas eu não descarto a possibilidade de um dia, assim... a gente „num‟ sabe, né, como 
é que vai ser o futuro, mas não é o meu projeto, não é o meu sonho ser professora de francês. 

Pesquisadora: Certo! Pronto! 
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APÊNDICE I – TRANSCRIÇÃO DA AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES 1 

REFERENTE À AULA 1 DA ESTAGIÁRIA F 

 

Registro 2 
Pesquisadora: Pronto! Pode começar! Você pode comentar o começo da aula, né?  

Estagiária F: Na Universidade, a professora da gente, nossa orientadora, ela ensina a 

contextualizar. Então, às vezes, a gente contextualiza, mas, nesse caso aqui, eu achei importante 
colocar a definição porque eles sentiram muita dificuldade. Isso aqui, na verdade, tinha sido 

dado, os adjetivos possessivos, mas eles sentiram tanta dificuldade na prova, como em fazer 

exercício, aí eu disse: “Não! „Vamo‟ começar tudo de novo!” Aí eu comecei dessa vez daquela 

forma bem gramatical mesmo, assim, que talvez não seja correta, né, colocar definição, a 
classificação, fazer os exercícios. Eu não comecei pelo texto. Na verdade, a gente tinha 

começado antes, mas nessa repetição de tudo eu não comecei pelo texto. 

Pesquisadora: “Unrum”. 
Estagiária F: (Ininteligível) Eu tiro o começo da aula, quando eu preciso copiar, eu começo a 

copiar antes que todos os alunos tenham chegado, geralmente eles, alguns demoram. 

Pesquisadora: Esse momento aí é anterior à aula ou ele é já durante a aula? Tu „sabe‟ dizer? Tu 
„lembra‟? 

Estagiária F: Esse aí é no comecinho da aula. Já é durante a aula. Mas os alunos ainda não estão 

todos. Eu acho que eu me lembro porque que eu coloquei antes (a explicação no quadro). É 

porque nesse dia era pra ser visto só a “autoévaluation”, que é tipo um resumo do que foi dado 
antes. Mas como eles tiveram muita dúvida, a gente vai... aí eu copiei tudo esquematizado na 

lousa em relação aos adjetivos possessivos, pra corrigir a “autoévaluation” e explicar de novo os 

adjetivos possessivos. 
(...) 

Estagiária F: Tem alguns erros de pronúncia. Bastante! 

Pesquisadora: Uns, o quê? 
Estagiária F: Erros de pronúncia que a gente fica nervosa e vai falando rápido e esquece de 

pensar o que tá falando. Mas assim... que eu me lembro que tinha um professor meu que dizia 

muito pra gente deixar os alunos falarem e eu fico desesperada quando eles não falam e a sala 

“tá” em silêncio. Desestabiliza mais ainda.  
Pesquisadora: “Unrum”. Mas você tenta fazer o que o professor te disse ou você... como é que 

você faz então? 

Estagiária F: Eu acho que eu tento fazer da maneira que eu gostaria de ter na aula. Né? Que essa 
hora, a maioria dos meninos passa o dia estudando porque é à noite, a aula começa seis horas. 

Então, todos estudam. A maioria vem da faculdade, vem do cursinho, então eles já “tão” 

cansados. Se a gente não pedir pra eles falarem, eles vão dormir! Com certeza eles vão dormir! 

(risos) Então eu peço pra que eles falem e leiam e tentem resolver comigo pra não ficar aquele 
monotonia assim. A aula passar mais... ser mais fluida. 

Pesquisadora: “Unrum”. 

(...) 
Pesquisadora: Eu vou perguntar sobre esse momento aí. É... eu vejo que é um momento de 

correção, né? De atividade. Então como é que você explica esse procedimento? Tendo em base, 

é... esse momento aí. 
Estagiária F: Bom, na verdade são poucos os que realmente fazem a atividade proposta. Então, 

esse semestre mesmo, eu e a professora do estágio, a gente optou nem por pedir muito atividade 

pra casa não. 

(Pausa no vídeo para resolver uma situação externa à entrevista) 
Estagiária F: Então, a gente optou por fazer todos os exercícios e a gente conseguiu assim até o 

capítulo... quatro. A gente conseguiu fazer todos os exercícios em sala. Então, normalmente 

quando a gente pede, no caso da “autoévaluation”, a gente pediu, é... a intenção mesmo é só 
corrigir, ver se eles fizeram e praticar a leitura, porque o gabarito parece que já tem no próprio 

livro, então a proposta nem é tanto dar o gabarito, é fazer com que eles leiam e ver se eles têm 

dúvida, se surgem dúvidas na aula em relação a vocabulário, essas coisas. 
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Pesquisadora: Aí esse procedimento tu “faz” com base em alguma... alguma orientação?  

Estagiária G: Não... 

Pesquisadora: Ou você julga que ele é importante, planeja ele? 

Estagiária F: Eu acho que... é, a gente coloca no cronograma da gente, eu e a outra estagiária, eu 
acho que é importante porque é onde surgem as dúvidas, mas normalmente tem aluno, eu tinha 

uns três alunos, tem ainda que, eles resolver o “cahier d‟exercices”, por exemplo,  a gente nem 

tem o caderno de atividades, eles compraram “se quiserem”. E tem alunos que compraram e 
fazem exercício e trazem pra gente corrigir, então em algum momento eu corrijo e... sozinhos, 

assim cada um. Eu acho que é importante porque é onde surgem as dúvidas realmente, né? Na 

prática. 
Pesquisadora: “Unrum”. O planejamento da tua aula. É... você faz todo dia? Como é que 

acontece? 

Estagiária F: Não. Eu e a Jéssica, eu divido por unidades.  

Pesquisadora: “Unrum”. Pronto! 
(...) 

Estagiária F: Ah, meu Deus! (risos). “Ne pas”, falei errado! 

Pesquisadora: (Ininteligível) Que você vai pra outro momento... (Falando do vídeo). Tá dando 
pra ouvir? 

(A estagiária não responde verbalmente, mas aumenta o volume do vídeo) 

Estagiária F: (risos) Adoraria ser mais séria. Esse erro eu fui muito chamada atenção, em 
relação a “ski”, “sport”, então ficou na minha cabeça. A minha professora me chama muito 

atenção. 

Pesquisadora: “Unrum”. 

Estagiária F: A maioria deles “num” tinha nem respondido essas questões, mas conseguiram 
responder na hora em que eu perguntava. 

Pesquisadora: “Unrum”.  

(...) 
Pesquisadora: A escrita das frases no quadro... o procedimento, é algo que também é planejado? 

Ou você na hora... 

Estagiária F: No caso dos adjetivos possessivos sim! Eu pesquisei pra... a definição, pra ficar 

uma forma mais sintetizada pra escrever no quadro, mas essas frases assim aleatórias, 
normalmente eu não sou, infelizmente, eu não sou muito organizada em colocar na lousa assim, 

mas é importante copiar porque, às vezes, tem alguns erros de... como o francês tem muita 

acentuação e no estágio de orientação a professora disse que é pra gente escrever as respostas na 
lousa. 

Pesquisadora: “Unrum”. 

(...) 
Estagiária F: É, no caso é a mesma... (falando do que viu no vídeo) Porque tem algumas dúvidas 

que eu realmente não sei explicar. 

Pesquisadora: “Unrum”. Aí o que é que “cê” faz? 

Estagiária F: Às vezes eu tento ir por outra alternativa, algo parecido. (risos) Às vezes, eu digo 
que eu não sei. Eles entendem assim. Quando tem alguma palavra que eu não sei escrever, eu 

vou olhar no dicionário porque essa eu realmente não sei. 

Pesquisadora: Nesse caso aí, o que foi que aconteceu? 
Estagiária F: “J‟aime bien”. Eu nem me lembro dessa aula que eu tive pra poder explicar. Então 

eu me preparei pouco. 

Pesquisadora: “Unhum”. 
Estagiária F: Foi porque essa aluna que (ininteligível), na aula passada ela disse: “Não entendi 

nada”. Aí com esse “eu não entendi nada” eu fiquei desesperada porque eu passei uma aula 

inteira explicando, ai na outra aula “eu „num‟ entendi nada!” Eu disse: Não! Então, „vamo‟ 

começar de novo. 
(...) 

Estagiária F: Eu pedi a prova de alguém da aula passada porque eu vi que teve muita gente que 

errou essa questão. Então, eu expliquei assim teoricamente, escrevi a definição e peguei a prova 
pra corrigir as questões. 
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Pesquisadora: “Unrum.” Sobre...  

Estagiária F: Comecei a perguntar aos alunos quais os itens que eles erraram pra eu poder fazer 

com eles, porque eu “tava” sentindo que não tinha terminado o dever ainda com aquela prova. 

Porque normalmente quando faz uma prova assim, encerrou! Mas não encerrou porque eles não 
entenderam, então a gente vai ter que voltar de novo... mas a gente só corrigiu essa questão 

mesmo porque nas outras eles não tiveram dificuldade. 

Pesquisadora: “Unrum”. Dos adjetivos? 
Estagiária F: Dos adjetivos possessivos. Na verdade, esse aí, eu tenho dificuldades, não de 

responder a questão, mas de contextualizar, fazer um texto com eles, principalmente o “leur”. 

 (...) 
Estagiária F: Eu acho também que muitas das nossas dificuldades vem da língua portuguesa. 

Que a gente, como vai aprender a segunda língua, a gente tende a ficar comparando as línguas e 

muita coisa a gente não sabe na nossa própria língua, gramatical, aí pra aprender... 

Pesquisadora: “Unrum.” Como é que você explica o ensino desse conteúdo, né, nesses dois 
exemplos que você deu, assim, esse momento. Esse agir pra ensinar os adjetivos possessivos? 

Estagiária F: Na verdade, eu acho que eu fui mais pelo chamado “bisu”, que às vezes tem 

professores que complicam muito e na hora a gente não consegue entender. Então, às vezes, dá 
pra levar de uma forma mais direta, né? “Ó gente, vocês fazem assim, assim.” Claro que 

contextualizando, quando eles forem fazer uma redação, talvez eles vão sentir dificuldades 

como a gente sente, mas algumas dicas que a gente que aprendeu pra estudar pra nossa prova, a 
gente pode passar. Na prática mesmo! 

(...) 

Estagiária F: Aqui... Só corrigir. Cada um vai... acho que cada um vai falar uma frase. 

Pesquisadora: Isso! Aí é no outro trecho. 
 

Registro 3 

Pesquisadora: Pode começar! 
Estagiária F: Ah, é porque “tava” tendo muita gramática nesse dia, aí eu tive a ideia de levar um 

vocabulário mais de descrição mesmo. As cores eu escolhi, mas essas cores eles vão ver 

semestre que vem. Depois eu fui ver no livro isso. Na unidade que é só do segundo semestre, 

mas, como as descrições físicas tinham que ser no primeiro semestre, a gente entendeu que as 
cores também teriam que ser vistas, pra descrever a cor dos olhos, a cor do cabelo. Aí eu 

aproveitei pra explicar a questão do masculino e do feminino nas cores, e algumas cores. 

Pesquisadora: Então foi algo pensado sem o... ter como base o livro? 
Estagiária F: É! Não tinha. Não tem no livro essa parte. Porque na verdade, gramaticalmente, o 

livro, ele só leva, só contextualiza do jeito que diz, sei lá... (ininteligível) mas gramática mesmo 

é só um quadradinho, assim do lado da página, esquematizando. Só bem resumido mesmo. Essa 
parte de vestuário, descrição física, vocabulário mesmo, até os próprios animais, que ele deu um 

texto com alguns, mas não foram todos. Foi insuficiente. A gente traz o nosso material. 

(...) 

Estagiária F: Enquanto eu “tô” copiando, eles “tão” resolvendo o exercício. 
Pesquisadora: “Unrum.” 

Pesquisadora: Então você dá esse momento assim, né, pra... 

Estagiária F: Pra eles fazerem os exercícios. Nem sempre é suficiente porque esse semestre teve 
muitos feriados, então a gente teve que correr bastante. Eu, no início, “tava” pensando em levar 

é... curta-metragem, música, e eu não tive tempo pra isso. Só levei uma música, que acho que 

também nem foi tão útil, porque como eles ”tão” no A1 ainda... mas, eu tinha muito pouco 
tempo, tinha que seguir o livro, seguir o livro. 

Pesquisadora: “Unrum.” 

(...) 

 Estagiária G: Eu pergunto a todo mundo pra eles não se sentirem esquecidos, porque tem uns 
que se deixa esquecido eles dormem. 

Pesquisadora: Isso na hora da atividade? 

Estagiária F: É! Cada um fez... cada um vai responder uma frase. 
Pesquisadora: “Unrum”. 
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Estagiária F: Eu pergunto “por quê” porque, pra eu saber se eles “tão” sabendo mesmo ou se 

“tão” só chutando, fazendo no automático. 

Pesquisadora: “Unrum”. 

(...) 
Pesquisadora: Essa mesma maneira que você explicou, como é ? 

Estagiária F: Fui pelo “bisu”. Eu tentei da maneira que eles entendessem mais assim 

diretamente, e não tradicional, do jeito que a gente aprende mesmo. 
Pesquisadora: “Unhum”. Esse mais “diretamente” como funciona? 

Estagiária F: Esquematizar e procurar ir logo na frase. E essa diferença do “possédé” e “qui 

possède”. Tentar identificar esses dois e a partir desses dois... O Daniel, um dos alunos, ele já 
terminou o curso de francês, então é uma turma assim que tem vários alunos que estudam por 

aplicativo. Mas é engraçado porque eles vêm com dúvidas que eu não dei ainda e já “tão” vendo 

na internet, pra eu tirar.  

(...) 
Estagiária F: Se eu tivesse tempo eu corrigiria uma por uma, mas não tem. 

Pesquisadora: “Unrum”. Aí o que é que “cê” faz? 

Estagiária F: Aí eu dou o gabarito e pergunto se eles têm dúvidas, se eles tiverem, aí a gente 
para pra fazer a dúvida específica, mas os quinze itens, não dá não.  

Pesquisadora: Isso depois, na outra aula? 

Estagiária F: É, na outra aula. 
Pesquisadora: Ah! Que nessa você passou pra casa, né? 

Estagiária F: Porque eu escolhi vinte exemplos. Aí a gente fez oito e doze ficaram pra casa. (...) 

Aí vai ser só correção. 

Pesquisadora: Que é que aconteceu? 
Estagiária F: Quando eu falo sem pensar assim, eu sou muito ansiosa, aí (ininteligível), eu erro. 

Pesquisadora: Mas você percebe na hora? 

Estagiária F: Às vezes eu percebo na hora. É claro que eu percebo bem mais lento do que eu 
“tô” vendo agora, mas eu percebo bastante. 

(...) 

Estagiária F: Antes de explicar eu pergunto se tem algum problema com vocabulário pra eles 

saberem o que é, pra depois responder. E eu ando muito! (risos) 
Pesquisadora: Eu quase não consigo ficar parada te gravando.  

Estagiária F: Em uma hora e meia de aula eu não me sentei uma vez! Mas também eu chego em 

casa acabada! 
(...) 

Estagiária F: É porque primeiro semestre é muita informação, então às vezes a gente dá 

palavras, mas eles esquecem. A gente tem que ficar repetindo. 
Pesquisadora: “Unrum”. 

(...) 

Estagiária F: Esse mesmo esquema eu estudei no IMPARH. Eu copiei inclusive do meu caderno 

do IMPARH porque eu achei muito melhor essa parte de separar as que vão mudar e as que não 
vão mudar, porque na gramática mesmo “tá” tudo misturado assim, é só uma nota de 

observação que eles colocam mesmo assim. 

Pesquisadora: Então isso veio de uma prática... de outro professor? 
Estagiária F: Foi! Acho que facilita muito mais. 

(...) 

Estagiária F: Ai que brutalidade! (risos) É porque eu brinco com os meus alunos.  
Pesquisadora: Nesse momento do vocabulário, né, que é menos gramatical, como é que você faz 

pra explicar a dúvida quando eles não compreendem? 

Estagiária F: A gente aprende no estágio um que é pra gente tentar outras coisas, como 

desenhar, fazer mímica, mas eu até disse pra professora que eu não concordo com isso, porque 
eu não sei desenhar, eu não sei fazer mímica... ia perder tempo! Então eu vou diretamente como 

se fosse ao dicionário. Muitas vezes eu pergunto, sabe, algum aluno sabe, aí eles já dão a 

resposta pro colega. Se eles não sabem, eu digo. A não ser que eles já saibam de outros 
vocabulários que eu possa fazer uma frase e eles entenderem por essa frase, mas se não...  
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(...) 

Estagiária F: Essa é uma “dinamicazinha” que achei na internet, que é como em português, que 

a gente faz muito isso, que treina o raciocínio assim. Eu sabia que eles não iam responder assim 

de primeira, que até em português é difícil assim. Um pouco complicado. Mas foi mais 
divertido pra passar pra eles. 

(...) 

Estagiária F: Eu sinto falta que falem porque às vezes... às vezes não! É necessário que cada um 
fale, mas a gente não tem tempo de cada um falar.  

(A estagiária se reprova algumas vezes durante a aula por erros cometidos) 

Pesquisadora: A ideia do jogo foi... você pensou em quê? 
Estagiária F: Foi minha mesmo. Essa aula aí eu procurei pra não ficar muito chato. Eu não gosto 

daquela aula o tempo todo no livro assim. Se eu pudesse eu teria feito outras coisas, mas não 

tivemos tempo. 

Pesquisadora: Pronto! Aí você explicou a dinâmica, né, do jogo. E... 
Estagiária F: Dei um momentinho pra eles treinarem. Pra cada um ler depois. Aí, se ia errando 

eu ia passando, mas depois eu ia voltando de novo.  

Pesquisadora: Aí, agora “cê” vai copiar outro conteúdo, que é de descrição, né? 
Estagiária F: Ah! Descrições físicas... 

Estagiária F: No momento que eles “tão” praticando eu “tô” escrevendo... 

Pesquisadora: Certo! 
Estagiária F: Aí, essa das descrições físicas, eu também pesquisei vocabulário e fiz 

esquematizado assim, tipo cabelo, (ininteligível)... Infelizmente, a gente não teve muitas 

orientações esse semestre, porque foi um semestre atribulado, mas se eu pudesse ter assim um 

slide, assim de colocar o slide, pra não ter que copiar, seria ótimo, mas a gente não tem. Aí, 
infelizmente, tem que copiar porque como é que... não tem. Esse conteúdo não tá no livro. Na 

verdade, o conteúdo do livro é mais o texto, o áudio e os exercícios, porque o conteúdo mesmo 

não tem no livro.  
Pesquisadora: “Unrum”. Com relação a esse tema aí? 

Estagiária F: Com relação a esse tema e com relação aos outros. O próprio verbo do primeiro 

grupo, do segundo grupo, não tem assim esquematizando. Só tem o “quadradinho” primeiro 

grupo termina –er. Pronto! Acabei! Eu não gosto de perder tempo copiando, então eu tento fazer 
com que eles façam alguma coisa enquanto eu copio, pra não ficar todo mundo copiando e 

perdendo o...  

Pesquisadora: “Unrum”.  
Estagiária F: É uma coisa que eu “tava” achando assim, que o defeito da gente foi falar muito 

em português, mas é primeiro semestre, então “num” tem como, também se a gente for falar 

tudo em francês, a gente “num” vai conseguir ter uma relação assim com eles, uma interação o 
tempo todo. 

Pesquisadora: “Unrum”. E isso partiu realmente de vocês, da convivência, ou foi... 

Estagiária F: Da convivência. No começo a gente tentava falar o tempo todo, pedir pra eles 

falarem. A gente ainda pede pra eles falarem, mas nem sempre dá tempo.  
Pesquisadora: “Unrum”. Certo! Então aí você vai só copiar, né, aí a gente vai pro outro, outro 

vídeo. Aí parou aqui. 

 

Registro 4 

Estagiária F: Aí já é a dinâmica. 

Pesquisadora: Aí, né?  
Estagiária F: (Risos) É porque quem errava eu passava pra outro, mas eu voltava. Só que eles 

não esperavam que eu voltasse. Todo mundo acabava fazendo. (...) “La vie en rose, rose, rose.” 

(corrigindo o que foi dito em vídeo) (...) Ainda bem que dessa vez eu corrigi o meu erro, né? 

Não é “rose” é “rose”.  
Pesquisadora: (risos). 

Estagiária F:  (risos) Que horror! Mas essa turma, ela é bem interativa assim. Eles brincam. Se 

fosse mais séria, não conseguiria. 
Pesquisadora: Às vezes não foca (a câmera). 
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Estagiária F: Tá muito longe.  

Pesquisadora: É! 

Estagiária F: Essa dinâmica era assim: eu escrevi várias cores. Escrevi essas cores com... 

Escrevi o nome das cores com cores diferentes. Como o meu português, o raciocínio. Por 
exemplo: “jaune”... a palavra “jaune” estava escrita com cor laranja. Então, eles tinham que ler a 

cor e não a palavra. Era só pra ser um pouquinho mais engraçada a aula, mas... foi até legal 

porque eles memorizaram as cores assim. 
Pesquisadora: “Unrum”. 

Estagiária F: Aí eu já coloquei a frase com o verbo que é pra ser utilizado. Que é mais... 

sintético assim. 
Pesquisadora: No caso desse conteúdo, né? 

Estagiária F: Que não tem no livro! 

Pesquisadora: De descrição física.   

(...) 
Estagiária F: Ah, isso aí foi um pouquinho polêmico porque tem vários tipos de pele. Mas eu 

achei... “num” exercício que eu procurei eu só achei essas três cores, então eu só coloquei essas 

três. Mas tem várias outras. 
Pesquisadora: Essa estrutura aí também, né, da disposição do quadro, você também, é... tomou 

como base alguma aula tua? 

Estagiária F: Eu tomei como base uma aula que eu tive no curso de (ininteligível). Mas eu 
misturei com outras pesquisas que eu fiz. Acrescentei outras coisas, mas essa maneira foi das 

minhas anotações de aula. 

Pesquisadora: Pra ela aula ou de aulas que você tinha? 

Estagiária F:  De aulas que eu tinha. Que deram pra mim. 
(...) 

Pesquisadora: Como é que você explica esse momento aí, de leitura. 

Estagiária F: Quando dá tempo a gente escolhe alguns alunos pra lerem ou, então, todos leem 
alguma palavra, Mas quando não dá, aí a gente faz a leitura coletiva. Aí tentando observar quem 

tá errando um pouco pra repetir de novo. (...) Isso aí, esse negócio de descrição psicológica, não 

procede. Não é pra (ininteligível) psicológica. (risos) É porque eu não achava outro nome. Mas 

era só pra dizer os adjetivos. 
Pesquisadora: Então, na verdade, você... 

Estagiária F: Eu acho que errei mesmo. Eu deveria ter colocado características ou qualidades. 

Qualidade ou defeito... “num” sei. Feio não é um defeito. (risos) Eu não sabia como explicar 
essa forma mais subjetiva de descrever. 

Pesquisadora: Mas alguém perguntou? Ou você... 

Estagiária F: Na outra aula o Bruno me perguntou, se isso era descrição psicológica. “Não, que 
eu não sou psicóloga pra descrever alguém psicologicamente” (risos). (...) Ah, isso aí foi um 

erro que eu fui... 

Pesquisadora: Isso o quê? 

Estagiária F: Isso aí foi um erro porque “joli(e)” existe no masculino e no feminino, só que eu 
disse que tinha o “beau”, aí eu fiquei: “Será que o “jolie” feminino e o “beau” masculino?” Mas 

na outra aula eu corrigi: “Joli(e)” é utilizado pro masculino e pro feminino e “beau” mais pro 

masculino, mas que existia o masculino de “jolie” também. 
Pesquisadora: Você pesquisou, foi? 

Estagiária F: Foi, depois eu olhei no dicionário. 

Pesquisadora: “Anram”. 
Estagiária F: “Num” foi erro não! Tava certo!  

Pesquisadora: “Unrum”. 

Estagiária F: E os alunos também perguntando o que era gótico. (risos) 

(...) 
Estagiária F: Aí, eu escolhi alguns alunos pra poder utilizar os vocabulários, mas depois todos 

fizeram uma redação. 

Pesquisadora: Escrita, né? 
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Estagiária F: Escrita e vai cair na prova também. (...) Na prova oral caiu. Ontem a gente fez a 

prova oral e eles usaram as descrições.  

(...) 

Estagiária F:  Eu sempre quando peço pra eles falarem alguma coisa, eu tento falar primeiro pra 
eles seguirem o exemplo. 

Pesquisadora: É algo que você pensou na hora? Como é que foi? 

Estagiária F: Não, eu sempre uso assim. Quando eles têm que construir alguma frase. “Você 
gosta de quê?” Aí eu digo primeiro o que eu gosto (Ininteligível). 

Pesquisadora: Mas também foi algo que você pensou com a tua prática ou orientação? 

Estagiária F: Eu acho que eu vi alguns dos meus professores fazendo isso. Não foi exatamente 
orientação. 

Pesquisadora: “Unrum”. (...) Esse momento também de descrição pra adivinhar, né? Foi 

também... 

Estagiária F: Foi na hora mesmo! Na verdade, na UECE eu tinha feito uma vez, eu levei 
“fotinhas” de pessoas famosas pra eles descreverem e a gente adivinhar, mas também como 

nunca dava tempo, eu fiz assim aleatório. Quando é no texto, eu espero terminar, aí vou 

procurar alguns erros de pronúncia, mas quando é assim uma conversa normal... 
Pesquisadora: Na hora mesmo você faz a... 

Estagiária: É! Na hora! 

(...) 
Pesquisadora: Essas palavras que você acabou de dizer... 

Estagiária F: Foram as que eles erraram, que eu percebi que eles tiveram mais dificuldade de 

falar, aí eu escolho... 

Pesquisadora: “Unrum”. É algo marcado? Você tem que fazer isso? Ou... 
Estagiária F: Não, eu acho que é mais meu mesmo.  

Pesquisadora: Pronto, o vídeo termina aqui.  

Fim da auto. 
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APÊNDICE J - TRANSCRIÇÃO DA AULA 1 DA ESTAGIÁRIA K 

 

Registro 1 

Estagiária K: Bonsoir! Ouvrez la page trente-quatre, l‟exercice (Indicando com a mão a página 

do exercício no livro didático). Page trente-quatre. Vous avez fini l‟exercice de la page trente-
quatre? Toutes les questions? Até a question seize?   

(Escreve no quadro a página do livro didático que corresponde à aula programada).  

K: Le cours dernier, on a étudié le pronome on. N‟est-ce pas? Le pronome on. Qu‟est-ce que 

signifie le pronome on? 
Aluno: A gente. 

K: É como se fosse o “a gente” en portugais. 

(Escreve no quadro a seguinte informação on= je + il(s) et elle(s)). 
K: Essa semana eu tive uma aula de latim insuportável. E, aí, o professor ... você sabe do que eu 

estou falando. E, aí, o professor explicou porque existe esse on. Você sabe porque existe esse 

on? (aponta para um aluno). 

Aluno: Não. 
K: Tem uma explicação. Vou passar um pouco. (Vai para o quadro). Em latim, tem a palavra 

hominim que significa ser humano e homem também. E aí quando foi chegando o português, 

né? Houveram as mudanças (gesticula com ambos os braços em sentido circular para frente), aí 
foi ficando o “on” no sentido de “a gente”, uma coisa geral, generalizada, os seres. O “a gente”. 

Só isso mesmo. Isso é besteira. Só para vocês saberem. Ah, esse aqui é que é o on. Ça va? 

Alunos: Ça va. 
K: A gente fez a seize, não foi? Question dix-sept. Choississez le pronom qui convient. Une 

minute? 

Alunos: A gente fez. 

K: D‟accord. Dix-huit, conjuguez les verbes au présent. Une minute.  
(Os alunos fazem o exercício e a estagiária K vai ao quadro, escreve o enunciado da questão 18 

e uma sequência numérica de 1 a 5, correspondente ao número de itens da questão).  

K: Ça va? Hoje na minha quebração de cabeça corrigindo as provas de vocês, estou muito 
orgulhosa de vocês. 

Alunos: risos. 

K: É sério. Eu disse que dava certo. Eu não terminei ainda. Amanhã eu vou terminar. Bonsoir! 
Aluno: Bonsoir! 

(Depois de um tempo, a estagiária volta a falar com os alunos sobre a correção do exercício) 

K: Allons-y? Qui a répondu la première question? Clarisse? 

Aluna: Je suis desolée. 
Aluno: Je... Moi.  

K: Ok, parlez! 

Aluno: Un, On dîne ensemble à soir. Tu es libre.  
K: Tu peux venir au tableau? Pour écrire... 

(O aluno vai ao quadro e escreve a resposta do item 1.)  

K: Merci. Qui peut venir? Un autre volontaire. Mateus, pouvez-vous faire la deuxième?  

(A mesma dinâmica se repete para as demais questões. As respostas são escritas no quadro por 
mais 4 alunos diferentes, na mesma ordem do livro: 2. On a un nouveau professeur de français. 

3. Vous aimez le tennis? Alors, on joue ? 4. Demain, on va au château de Versailles. 5. Et oui, 

en avril, on déménage à Grénoble).  
K: Ça va tout le monde? Question un, on dîne ensemble ce soir. Tu es libre ? Ça va ? Tout le 

monde est d‟accord?  Le verbe on dîne, dîner, et tu es, être. (sublinha os verbos conjugados). 

Qu‟est-ce que c‟est là dîner? 
Aluno: jantar.  

(A estagiária destaca os verbos e sujeitos das frases com um pincel de cor verde.)  

Aluna: Então, não vai conjugar como se fosse o “nous”? 

K: Non. Il conjugue igual ao il et elle. Troisième persone au singulier. Ça va? Deux, on a un 
nouveau professeur de français. Ça va? Tout le monde est d‟accord? Quel est le verbe? 
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Alunos: Avoir. 

(A estagiária gesticula positivamente com a cabeça e escreve “Avoir” com o pincel de tinta 

verde sobre a palavra “a” em francês.) 

K: Trois, vous aimez le tennis? Alors, on joue. Tout le monde est d‟accord?  
(A estagiária sublinha os verbos aimer e jouer).  

K: Ça va? Qu‟est ce que c‟est jouer? La jouer? Jogar.  

Alunos: jogar. 
K: Mas também serve para outra coisa. Vocês lembram? Atuar. Par exemple, on joue au théâtre. 

Eu atuo no teatro. Posso usar nesse sentido.  

Aluno: A resposta é on joue au tennis? 
K: Oui. On joue au tennis. Vous aimez le tennis? Vocês gostam de tennis? Alors, on joue. Então 

a gente joga. Ça va? 

Aluno: Jouer é o verbo jogar, né? 

K: Oui, ou atuar, dependendo da situação. Jouer de la guitare. Tocar guitarra. Tem muitos 
sentidos. É como se fosse o “play” tem várias funções né? Várias... no inglês. To play que pode 

ser brincar, pode ser tocar, pode ser atuar. É o verbo to play do inglês. 

Aluno: play? 
K: verbo to play. (escreve no quadro). Serve para várias coisas. No francês é o jouer.  

Aluna: Serve para tocar também? 

K: Serve. Je joue de la guitare, par exemple. Je joue du piano. Elle joue du piano. Ça va? 
Quatre, demain, on va au château de Versailles. Ça va? Quel est le verbe? (sublinha de verde o 

verbo aller na conjugação “va”, terceira pessoa do presente do indicativo). 

Aluno: Aller. 

K: Aller. (escreve no quadro com tinta verde o verbo aller). Très bien. Cinq, et oui, en avril, on 
déménage à Grénoble. Qu‟est-ce que c‟est déménager? Mudar-se. Mudar de casa. Ça va? Tout 

le monde ensemble, répétez-vous, on dîne ensemble ce soir.  

Alunos: On dîne ensemble ce soir. 
K: Tu es libre?   

Alunos: Tu es libre?  

K: On a un nouveau professeur de français? 

Alunos: On a un nouveau professeur de français? 
K: Vous aimez le tennis? 

Alunos: Vous aimez le tennis? 

K: Alors, on joue. 
Alunos: Alors, on joue.  

K: Demain, on va au château de Versailles. 

Alunos: Demain, on va au château de Versailles. 
K: Et oui, en avril, on déménage à Grénoble. 

Alunos: Et oui, en avril, on déménager à Grénoble. 

K: Très bien ! Doutes?  

Aluna: déménager. 
K: Mudar-se.  

Aluna: Alors. 

K: Então. (escreve no quadro com a caneta verde: Então). Ça va? (põe o pincel verde sobre a 
mesa, pega o apagador) Je peux effacer? (apaga o lado direito do quadro. Em seguida, a 

professora inicia novo tema de aula falando e escrevendo no quadro). Le futur proche. C‟est un 

nouveau temps verbal, verbal.  
(Ela deixa o livro didático sobre a mesa e apanha um caderno. Escreve no quadro alguns 

exemplos do tempo verbal futur proche. Ela grifa os verbos e seus auxiliares nos exemplos 

postos no quadro. Nesse momento usa a caneta preta. Alunos copiam os exemplos.) 

K: Le futur proche. C‟est comme en portugais. C‟est le temps verbal qui signifie que quelque 
chose va arriver. Ça va? Significa que alguma coisa vai acontecer num futuro próximo (fala se 

posicionando de costas para a turma). Je vais partir aujourd‟hui (lê esse exemplo e mais cinco). 

Tu vas voir le film avec nous? Il va manger au restaurant avec Lucie? Nous allons étudier la 
littérature. Vous allez voyager le samedi prochain. Elles vont danser ce soir.  O que é que vocês 
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podem ver que é muito comum em todos os verbos? Em todas essas frases? (Gesticula com o 

braço direito de modo a fazer um círculo no sentido anti-horário sobre os exemplos grafados no 

quadro). 

Aluna: infinitivo. 
K: (sinaliza de maneira positiva, apaga o quadro do lado esquerdo e prossegue a explicação). Il 

y a deux choses. A gente viu na aula passada, nas aulas passadas, la conjugaison du verbe aller. 

Ça va? Oui ou non?  
Aluna: oui. 

K: Le verbe aller plus l‟infinitif du verbe (escreve no quadro aller plus verbe à l‟infinitif). Ça 

va? Par exemple, je vais partir aujourd‟hui. Quem tá no infinitivo? 
Aluna: partir. 

K: Partir. Très bien. Qui peut lire pour moi? Vanessa, tu peux lire?  

Aluna Vanessa: Je vas partir aujourd‟hui. 

K: Très bien. Andressa. 
Aluna Andressa: Tu vas voir le filme avec nous? 

K: (sinaliza positivo para a aluna e em seguida pede a outro aluno para ler). Marco Antônio 

Figueiredo. 
Aluno: Il va manger au restaurant avec Lucie?   

K: Oui. Marcelo. 

Aluno: Nous allons étudier literatura. 
K: Littérature. Gerliane.  

Aluna: Vous allez voyager le samedi prochain. 

K: Bruno.  

Aluno: Elles vont danser ce soir. 
K: Très bien. Ça va? Doutes? Non? Question dix-neuf. Lisez les phrases, puis complétez. Il va 

rentrer tard le soir. Carla et Fabio vont visiter Paris samedi. On va voir Un secret. Vite ! Nous 

allons être en retard. Attention! Tu vas tomber ! Le futur proche égale le verbe Aller au présent 
plus le verbe à l‟infinitif. Ça va?  

(A estagiária distribui uma fotocópia com exercícios para os alunos. Enquanto os alunos passam 

a folha de exercício, a estagiária retoma o caderno, apaga as informações que havia escrito no 

início da aula).  
K: Cinq minutes pour répondre la première? C‟est bon? Cinco minutos está bom? É pouco? 

(escreve no quadro 1 indicando a primeira questão a ser corrigida.)  

Aluno: Ei K, nessa primeira aqui, ele tá perguntando assim se ele vai terminar essa semana?  
K: Vocês colocam na negação, só. Il ne va pas terminer... ou vocês podem colocar no futuro já. 

Prochaine semaine. Ça va? É bem aberta essa questão, na verdade.  

Aluno: Cette semaine ou semaine prochaine.  
K: Semaine prochaine. Vous devez utilisez les verbes qu‟on a vus dans la salle de classe. Ça va? 

Le verbe aller plus l‟infinitif de quelque verbe que la question demande. Que a questão pede, no 

caso, né? Doutes de vocabulaire?  

Alunos: Par exemple...  
K: Par exemple, la première. Répondez aux questions en variant les compléments de temps. 

Exemple, André part aujourd‟hui? Non, il va partir demain. Et ses parentes? Il vont partir dans 

trois jours. Vous pouvez imaginez, d‟accord? Peter a terminé son stage cette semaine? Non, Il 
va terminer son stage la semaine prochaine. Et sa femme?  

Aluno: Elle va terminer son stage la semaine prochaine aussi. 

K: Très bien, Marco Antônio. Peut être, elle va terminer. On va utiliser deux verbes...  
Aluna: Ela vai terminar o estágio, né  ? 

K: oui. 

Aluno: prochaine semaine, semaine prochaine ou tanto faz? 

K: (gesticula afirmando que tanto faz). Essa gramática aqui ela só é boa para exercício, porque 
na explicação ela não tem nada. Nada.  

Registro 2 

Os alunos continuam a fazer o exercício. A estagiária se desloca do lado direito da sala 

para a mesa, no lado esquerdo.  
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Aluna: Qu‟est-ce que c‟est “mois-ci”?  

K: Moi aussi? 

Aluna: mois-ci. 

(K vai até a aluna e lê na folha de exercício Votre père arrive ce mois-ci? Esse mês aqui? Risos.)  
Aluno: Rentrer? 

K: Rentrer. Entrar de férias no caso.  

Aluna: Como se escreve depois de amanhã? 
K: depois de amanhã? Lendemain. Vou colocar aqui. (desenha uma tabela no quadro e escreve 

algumas expressões de tempo.) Attention! Quelques expressions de temps que vous pouvez 

utilisez.  
Aluno: demain? 

K: Demain? Demain c‟est après aujourd‟hui. Amanhã. Ça va?  

Aluno: Ça va. 

K: Bientôt. Quand le cours termine, on dit: ah, à bientôt. Até breve, até logo. Ça va? 
Aluno: Pourquoi le prochain et la prochaine?  

K: Parce que c‟est féminin l‟année prochaine. On a le masculin vendredi prochain.  

Aluno: Vai ser o prochaine ali?  
K: L‟année prochaine.  

(A estagiária aguarda que os alunos terminem o exercício ou manifestem mais alguma dúvida.)   

K: C‟est difficile? Facile? Comme si comme ça? Ça va? On peux commencer ou non?  
Aluno: Lendemain. 

K: Lendemain. C‟est le jour après demain.  

Aluno: soeur? 

K: soeur. Não, é um “oe” é um símbolo da fonética por causa do grego. Como o coeur, coração.  
(K escreve no quadro as palavras soeur, coeur e moeurs.) 

Alunos: soeur.   

K: coeur. 
Alunos: coeur. 

K: moeurs. 

Alunos: moeurs.  

K: Alors, allons-y? Question 1. Peter termine son stage cette semaine? Non, il (a estagiária  
apaga o quadro para escrever as respostas do exercício). Non, il va terminer dans la semaine 

prochaine. Très bien. Et sa femme? 

Aluna: Elle va terminer dans la semaine prochaine aussi.  
K: (escreve no quadro a resposta). Il y a quelqu‟un qui a choisi d‟autre forme? Todo mundo 

colocou igual? Ça va? Deux, vos parents rentrent de vacances aujourd‟hui? Non, ils vont rentrer 

de vacances... Quelle expression?  
Aluno: Demain. 

K: Demain (escreve no quadro). Trois. Votre frère arrive ce mois-ci? Non, il va arriver le mois 

prochain.  

Aluna: (manifesta alguma dúvida inaudível). 
K: Non. Ele tá falando assim: esse mês. Tem que ser outro mês, né? Mois prochain (indica a 

frase escrita no quadro). Esse mês aqui, esse mês agora. Mas não se preocupe com isso daí. Essa 

gramática é realmente muito ruim. Eu tirei mais por causa dos exercícios. Quatre. Vous  
reprenez le travail aujourd‟hui? Non, nous allons… Ninguém fez essa? Tu fez?  

Aluno: Eu fiz. 

K: Como foi? 
Aluno: Nous allons reprendre le travail.  

(K escreve no quadro nous allons reprendre le travail). 

Aluna: O que é isso? 

K: Retomar. Reprendre. 
Aluno: O infinitivo dele não é assim?  

K: É. Reprendre le travail... 

Aluna: dans trois jours? 
K: Très bien ! Linda va à l‟université cette anné? Non, elle va aller à l‟université… 
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Aluna: Na quatro, et vos amis?  

K: Ah, é mesmo, né? Gente, estou esquecendo tudo. Et vos amis, Ils vont reprendre le travail le 

weekend. Nós esquecemos todos esses né? A gente volta já. Elle va aller à l‟université... Quand? 

Tá faltando uma expressão aqui (risca um traço no quadro de continuação da frase). Lundi 
prochain? L‟année prochaine (escreve essa expressão sobre a linha no quadro e fala). Et John et 

Sylvia? Ils vont aller à l‟université... et après? Cette année. Ça va?  

Aluno: Este ano? 
K: É, este ano.  

Aluna: K, é prochaine? Tem esse “e” no final? 

K: É, prochaine.  
Aluna: obrigada. 

K: Ça va? Na dois. Vos parents rentrent de vacances aujourd‟hui ? Non, Ils vont rentrer de 

vacances demain. Et vous? Fizeram essa?  

Aluna: moi, je vais rentrer... 
K: (escreve no quadro e fala) Moi, je vais rentrer... 

Aluna: Vou repetir. Pode repetir? 

K: Pode. Dans trois jours? 
Aluna: É. 

K : Ça va. Trois. Votre frère arrive ce mois-ci? Non, il va arriver le mois prochain. Le mois 

prochain. Et votre soeur? Elle va arriver dans…? 
Aluna: Sept semaines? 

K: Sept semaines, peut être. Tous le monde. Il va terminer la semaine prochaine. 

Alunos: Il va terminer la semaine prochaine. 

K: Elle va terminer la semaine prochaine aussi. 
Alunos: Elle va terminer la semaine prochaine aussi. 

K: Ils vont rentrer de vacances demain. 

Alunos: Ils vont rentrer de vacances demain. 
K: Moi, je vais rentrer dans trois jours.  

Alunos: Moi, je vais rentrer dans trois jours. 

K: Il va arriver le mois prochain.  

Alunos: Il va arriver le mois prochain. 
K: Elle va arriver dans cette semaine. 

Alunos: Elle va arrive dans cette semaine. 

K: Nous allons reprendre le travail dans trois jours.  
Alunos: Nous allons reprendre le travail dans trois jours. 

K: Ils vont reprendre le travail dans le weekend. 

Alunos: Ils vont reprendre le travail dans le weekend. 
K: Elle va aller à l‟université l‟année prochaine.   

Alunos: Elle va aller à l‟université l‟année prochaine. 

K : Et ils vont aller à l‟université cette année. 

Alunos: ils vont aller à l‟université cette année. Ça va?  
K: Une curiosité. Quando a gente vai dizer o verbo ir no futuro, vocês vão ver aqui a 

redundância, elle va aller, é como dizer ela vai ir. Em francês é de boa, normal, tranquilo. Em 

português não dá. Agora, em francês, dá. Elle va aller, il va aller. Nous allons aller. Vous allez 
aller. Je vais aller. Ça va? 

Aluna: Mas pode sempre… 

K: Au futur proche. Il y a d‟autres temps verbal, verbaux, au futur. Il y a le futur simples, le 
futur passado, futur antérieur, du passé. Nesse caso, é o futur proche.  

Aluna: Mas tem também diferença ou tanto faz no final das contas? 

K: Non. Non. Le futur proche sert à utiliser pour ce qui va arriver dans un jour le plus proche du 

jour du moment où je parle. Par exemple, uma coisa que vai acontecer bem próximo. Semana 
que vem. Uma coisa que você sabe que vai acontecer e que é pontual, assim. Tá entendendo 

mais ou menos? O futur simples, que a gente vai ver mais na frente, ele é de coisas um pouco 

mais extensas. Situações de... não é tão próximo. No futur proche não, uma coisa vem atrás da 
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outra, encadeada. Ça va? E tem outra formação de radical, essas coisas todas. Ça va? Questions 

trois. Pouvez-vous faire la questions trois ? Vou pular para a terceira pergunta. Ça va?  

(A estagiária se senta e os alunos fazem o exercício).  

Registro 3  
Neste registro, a estagiária tira dúvidas de vocabulário do cotidiano dos alunos.  

Registro 4  

K: (levanta-se da cadeira pega o apagador e apaga o lado esquerdo do quadro branco.) Caiu na 
provinha e tudo. Foi pegadinha para várias pessoas. Les adjectifs possessifs. Ça va? Question 

vingt-trois. Lisez le message page trente-quatre et complétez. Page trente-quatre. Parler de ses 

projets. Qui peux lire? Marília, tu peux lire pour commencer?  
Aluna: A gente vai ler esse? 

K: Oui. Pour répondre la question vingt-trois.  

(A aluna lê os textos que iniciam a página 34, a estagiária acompanha e corrige a pronúncia de 

certas palavras. Depois, pede a outro aluno para fazer a mesma coisa.) 
K: Ça va?  

Aluna: não é leurs não? 

K: não.  
K: (escreve no quadro que leur é diferente de leurs). Parce que l‟objet possédé, o objeto 

possuído, tá no singular. Se fosse no plural, aí, sim, seria leurs. Ça va? É um pouco complexo 

mesmo essa. É son bébé. Les plantes de voisin c‟est quoi? Leurs plantes.  
Aluna: Mas esse leur, o primeiro leur, não é porque os Jouanet?  Tipo assim a família que tá no 

plural?   

K: La fille des Jouanet. O objeto possuído no caso é o quê? La fille. Donc, le sujet est au pluriel.  

Aluna: Então o leur vai concordar com o sujeito. 
K: Oui, très bien. Mais la fille n‟est pas un objet, une chose. Question vingt-quatre. Complétez 

le tableau.  

Aluno: K. 
Professora: Diga.  

Aluno: Son bébé? Pourquoi? 

K: oui, parce que son bébé c‟est au masculin, masculin, singulier, son bébé... c‟est comme une 

persone…C‟est comme en portuguais, par exemple, c‟est le stylo, son stylo. Dá para ver pelo 
artigo. Mon bébé et son bébé. Oui? Beleza? Ça va? Ó, complétez le tableau. Je, on peux utiliser 

avec je, mon ordinateur, mon université. Ce sont les adjectives masculins, au singulier. Et au 

pluriel on utilize mes. Mes amis, mes plantes. Ça va? Et soeur? 
Alunos: ma soeur. 

K: ma soeur. Très bien. Tu. Ordinateur, fica como? Son ordinateur. Ta soeur et université? É 

uma palavra no féminin, mas commence par l‟université. Le mot qui commence par voyelle ou 
h muet ... change. Fica ton ao invés de ta, mesmo sendo no feminino. Mas quando começa com 

vogal e h mudo fica ton. Au pluriel ami? 

Alunos: ses amis.  

K: et plante? 
Alunos: des plantes.  

K: Il et elle, ordinateur? Son ordinateur. L‟université? Son université. Pourquoi? 

Aluna: voyelle. 
K: parce que commence par une voyelle. Très bien. Soeur? Sa soeur. Ses amis... plantes?  

Aluna: ses plantes. 

K: Très bien. Nous... ordinateur? Notre ordinateur. Notre soeur. Amis? 
Aluno: nos amis. 

K: nos amis, très bien, Renan. Parce que le mot est au pluriel. Nos amis et nos plantes. Ça va? 

Vous, ordinateur?  

Aluna: votre. 
K: soeur? C‟est la même chose votre soeur. Amis, vos amis et vos plantes. Ça va? (ela escreve 

todas as respostas no quadro). Leur ordinateur. Leur soeur. Amis, leurs amis. Et leurs plantes. 

Ça va? Avec s. 
Aluna: Esse « plantes » é plantas mesmo? 
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K: É. Ça va? Pois é, gente. 

Aluna: E isso aqui, é o quê? Qu‟est-ce que c‟est ordinateur? 

K: computador.  

Aluno: pc. 
K: Alors, pour faire chez vous, para casa, casa de vocês, terminer les questions de la page 

trente-cinq et trente-six, d‟accord? Ça va? (Ela apaga o quadro). À jeudi.  

Fim da aula 01.  
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APÊNDICE K – ENTREVISTA EPISÓDICA DA ESTAGIÁRIA K 

 

Pesquisadora: Nesse momento tu fala isso 
Estagiária K: Agora? 

Pesquisadora: Pode falar já 

Estagiária K: Meu nome é K... Idade também? 

Pesquisadora: Unhum 
Estagiária K: Tenho 24 anos e sou recém formada em Letras Português-Francês pela UFC.  Eu 

comecei a estudar francês com 15 anos no curso de línguas do IMPARH. Estava no 1º ano na 

época e eu não sei direito assim, qual foi o principal motivo que me levou a estudar francês, 
acho que foram os filmes: Amelie Poulain e também a minha irmã que gostava muito de 

literatura francesa na época, também foi por influência dela e escolher Letras-Francês não foi a 

primeira opção, acho que como muita gente do curso de Letras. Eu estudava... Eu queria estudar 

jornalismo, mas não deu certo e acabei passando em Letras na UECE e fiquei lá durante 4 
semestres e aí pedi minha transferência para a UFC, mas eu comecei a gostar do curso 

realmente quando entrei na UFC, não sei por algum motivo, acho que pela experiência mesmo, 

de disciplinas e tal. Mas a minha experiência com a língua francesa mesmo foi na Casa de 
Cultura, no último semestre. Eu tinha dado algumas aulas particulares, mas eu não tinha me 

sentido preparada o suficiente, achava que as aulas não tinham sido boas, o suficiente. E aí eu 

cheguei no último semestre, foi na regência do meu francês que eu tive a experiência de fato de 
ser professora de francês. E foi bastante interessante. Eu gostei muito dessa experiência. 

Pesquisadora: E aí, tu pretende continuar? 

Estagiária K: Pretendo... Eu não sei se pra vida toda, né?! Acho que é muito forte dizer isso 

assim, acho que é uma experiência que eu pretendo levar pra frente. Foi bem bacana, eu não sei 
se foi só a turma que ajudou bastante, foram bem pacientes assim pra ter duas professoras 

estagiárias, mas foi bem legal a experiência. Tanto de preparar prova e preparar aula. Foi bem 

legal, gostei muito. 
Pesquisadora: Ok. Pronto.  
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APÊNDICE L – TRANSCRIÇÃO DA AUTOCONFRONTAÇÃO SIMPLES 1 

REFERENTE À AULA 1 DA ESTAGIÁRIA K 

 

Pesquisadora: Pode começar, viu?! 
Estagiária K: Tá. 

Pesquisadora: Pode começar a passar e onde você achar que deve parar, você para.  

[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo]. 
Estagiária K: Posso parar aqui? No início... 

Pesquisadora: Sim. Foi o início da aula, né? Como é que tu realiza isso? Como é que tu procede, 

de fato, vendo o que você viu aí, como é que tu pode falar sobre esse início da aula? 

Estagiária K: Quando eu vou preparar aula, minha cabeça não funciona assim tão linearmente 
não, de maneira linear. Eu preparo o conteúdo da aula e depois eu vou colocando o que que eu 

acho melhor ser no começo ou colocar mais pro final. Eu preparo assim, mas no decorrer da 

aula as coisas também podem variar muito, né? Depende do andamento da turma e de como eles 
estão compreendendo ou não. Nesse pedaço aqui (referindo-se a um trecho do vídeo), foi mais 

uma improvisação, uma coisa que eu lembrei e aí achei pertinente comentar sobre, que eu 

achava que seria de melhor compreensão pra eles, como foi pra mim quando eu aprendi. E nesse 
caso, eu preparo a aula, eu anoto, quando estou na aula faço algumas anotações, escrevo e 

comento de uma maneira assim que eles compreendam melhor. E é basicamente isso, eu faço 

um pequeno roteiro pra mim, do que eu devo falar, mas nem sempre eu sigo a risca, né?! Porque 

varia muito assim no dia. É isso. 
Pesquisadora: Certo.  

[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo]. 

Estagiária K: Aqui nessa aula.... 
Pesquisadora: Nesse momento aí? Aí como é que você age? Nesse momento de aula aí. 

Estagiária K: É uma correção, né? ... Quando comecei o estágio, fui programar um pouco as 

aulas, de como eu ia fazer. Aí eu cheguei a uma conclusão de que eu não queria, no caso, por 
exemplo: Exercícios. Só chegar e dar a resposta. Queria que eles interagissem também, os 

alunos. E aí, pensei: “Ah, vou colocar eles pra responder tanto oralmente, quanto na parte 

escrita, né?! Na lousa, às vezes, o fato deles levantarem, perderem também a timidez”. Eu 

achava importante fazer isso com eles. 
 Pesquisadora: E você planeja isso com base em quê? Algum conhecimento de algum outro 

professor, seu mesmo? 

Estagiária K: Eu acho que foi muito dos professores que tive do francês assim, tinham essa 
metodologia de pedir pra gente participar mais da aula, de escrever também, de se levantar. Às 

vezes, quando a gente fica só sentado na cadeira, dá o sono, dá preguiça. Aí nisso só de se 

levantar e naquela ansiedade: “vai me chamar ou não vai chamar”. Aí o aluno se prepara mais e 

se mexe um pouco e a aula fica até mais dinâmica.   
Pesquisadora: Certo.  

[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo].  

Pesquisadora: O que é que você tá fazendo aí, nesse... 
Estagiária K: Nesse exercício? 

Pesquisadora: Nesse trecho aí, como funciona?   

Estagiária K: Eu tava... era apresentando os verbos “être”, “avoir” e o... os do primeiro grupo, 
né? E aí... Era pra vê se eles identificavam na frase o verbo conjugado e o que cada um 

significava. Depois de eles escreverem na lousa, eles identificarem o último verbo, porque às 

vezes podia ser só um “repeteco” de outro colega, ou do livro e aí pra eles compreenderem 

melhor como cada verbo funciona. Foi no improviso, essa parte de procurar os verbos.  
Pesquisadora: Quando tu improvisa assim, tu pensa... tu teve alguma referência pra isso? Algum 

professor, alguma experiência? 

Estagiária K: Que eu lembre agora não. Eu não lembro não.  
Pesquisadora: Aham, certo. 

[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo].  

Pesquisadora: Fala um pouco desse momento aí. De... 
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Estagiária K: Desse momento de respostas? Que eu faço umas perguntas, né, de vocabulário? 

Pesquisadora: É isso. Como é que ele funciona assim na tua aula? Tendo em vista essa imagem 

aí, viu? 

Estagiária K: É... não sei explicar direito, mas assim... Quando a gente estudou nas outras 
disciplinas, né? Na outra, disciplina, na verdade, do estágio... Aí vinha essa dúvida, de: “E 

quando uma pessoa perguntar? O que é uma coisa? Vocabulário... Como é que eu vou 

responder?” E aí, a gente tem das mais variadas formas, né? A professora dizer “ah, você deve 
falar „assim, assado‟, „não sei o quê‟”. Às vezes não vai dá pra... Ela, ela... Eu lembro que a 

professora falava assim: “Você deve inventar um jeito de explicar sem dizer direto” Né? Fazer 

uma mímica, alguma coisa, mas às vezes não dá. Eu vi que aqui não deu nesse momento, eu não 
sei se... se é porque eu tava um pouco agoniada com tantas perguntas ao mesmo tempo. Mas eu 

percebi que no decorrer das outras aulas... Deu pra levar isso mais tranquilamente, assim... 

Porque às vezes só quer sanar logo a dúvida do aluno, achando que senão ele não vai 

compreender de jeito nenhum... Foi, nesse momento foi assim. 
Pesquisadora: Uhum, certo... 

Estagiária K: Senão vai se perder a pergunta dele 

Pesquisadora: Aí tu tem essa, isso aí, essa, esse conhecimento assim, né? Essa resolução que tu 
dá, de influência de alguém ou realmente assim foi... 

Estagiária K: A que eu faço, que eu fiz, nesse caso? 

Pesquisadora: É nesse caso aí, tu lembra de ter tido algum conhecimento, baseado em alguma 
coisa? 

Estagiária K: É eu lembro...Sim, é... Com os professores. Os professores já... mesmo que alguns 

momentos meio que dessem uma volta pra explicar o que que era...pra vê se eu compreendia de 

outra maneira, em algum momento eles também jogavam só a resposta. Era natural isso. 
Pesquisadora: Unhum...certo.  

[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo]. 

Pesquisadora: Pronto. Esse momento aí tu explica um tema gramatical, né? Aí, como é que tu 
faz pra agir, diante desse tema, como é que tu procede aí, nesse caso? 

 

Estagiária K: Nesse caso, o verbo futur proche, eu pensei, né: “o que que é o futur proche?” 

Primeiro o que que é o conceito do tema, e aí, eu abordo o tema de um verbo, assim, por 

exemplo, o tempo verbal, eu não lanço diretamente... é... aquela coisa estrutural, né? A 

formação, verbos auxiliares, essas coisas, não. Primeiro, contextualizo, jogo frases, mostro as 

frases pros alunos, pra eles identificarem que tem uma coisa diferente, um tema novo, e a partir 

daí, que eles assimilarem: “Olha, esse aqui tem um verbo auxiliar e aqui um verbo no 

infinitivo”, e aí, isso eles associam, depois eu passo pra formação. Primeiro eles compreendem, 

pra depois ir pra estrutura. Basicamente assim. 

Pesquisadora: Certo...Ok. 

 

arquivo 3_auto_aula 1_profaK_MAH04653 

 

Pesquisadora: Pode botar. Aí no caso vai ser a continuação, certo? Esse começo.  
Estagiária K: Tá! 

[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo]. 

Pesquisadora: Nesse caso aí, que o aluno fez a pergunta. Como é que você realiza essa ação de 

explicar pra ele o que que é certa coisa? 
Estagiária K: Primeiramente eu pergunto o que que ele compreendeu da frase, pra tentar ajudar 

ele para que ele compreenda autonomamente, sozinho, ele construa a tradução dele, a 

compreensão dele sozinho. Caso isso não aconteça, eu já entro com outros suportes linguísticos. 
Nesse caso, perguntei se ele compreendia mais ou menos o tema da frase, pra ele mesmo 

traduzir. E aí, nesse caso, eu vi que não deu certo muito, porque ele confundiu com outra 

expressão. É muito parecido: “moi aussi” e aí era: “mois-ci” e nesse caso traduzi literalmente, 
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que é um problema muito comum, principalmente nos primeiros semestres, que eles sempre 

acham que é uma tradução literal e não é, assim em outro idioma, tem coisas que não são 

traduzíveis. 

Pesquisadora: Certo. 
[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo]. 

Pesquisadora: Pronto, nesse caso aí, a primeira coisa que você tava fazendo era...  

Estagiária K: Eles tavam reproduzindo as frases, né? Era uma correção. Aí depois expliquei os 
usos do futuro. A primeira parte de correção e depois essa explicação aí. Acho que nesse 

exercício em geral a gente dá um tempo pra fazer um exercício em sala, dá um tempo pra eles 

corrigirem: 5 min. Com uma questão um pouco mais longa. Aí depois a gente...no começo, peço 
pra eles irem respondendo oralmente: “Questão 1 (hum), fulano. Questão 2 (dois) outra pessoa”, 

que aí eles participam mais da aula, não ficarem só esperando uma resposta minha já pronta. E 

aí depois que terminou a correção eu peço pra cada um, aliás pra todo mundo repetir em 

conjunto, porque aí dá pra treinar também a oralidade, pra não ficarem trabalhando só na escrita 
e não trabalha com a oralidade e ficar um pouco perdido. 

Pesquisadora: Certo, aí esse segundo momento? 

Estagiária K: Sim, de identificar os verbos. Então tinha uma sequência na atividade, quando eles 
lerem, quando eles fossem ler as frases, aí teriam os verbos, né? 

Pesquisadora: ok. 

 

arquivo 4_auto_aula1_profaK_MAH04654 

 

[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo]. 

Estagiária K: Essa parte, eu tava explicando o vocabulário, eu acho que tinha alguma coisa de... 
uma questão que era de festa, aí alguém perguntou: “como é que fala tal coisa?” E aí eu achei 

interessante colocar porque é cultura também, não é só gramática, é língua e cultura e aí eu vi 

que eles ficaram lá super empolgados, porque parte do contexto, né? Todo mundo... Qual era a 
pergunta mesmo? Como é que eu procedo, né? 

 Pesquisadora: É isso, pra fazer a explicação 

Estagiária K: Eu vi que foi um aluno perguntou se... Às vezes acontece isso, perguntar se tem 

outro nome e em alguns casos a gente não sabe e tem que trabalhar um pouquinho, assim um 
plano B, ou então, assumir mesmo que não conhece, mas vai procurar, mas sempre... 

Pesquisadora: Nesse caso aí, você conseguiu explicar 

Estagiária K: É consegui explicar. Tem uns momentos, que dá pra sentir, pelo menos no começo 
do semestre... Eu não sei se... o que que eles perceberam.. que sabiam que eu era estagiária, eles 

tentavam me testar um pouco, mas logo isso acabou, né? Tentaram testar assim, mesmo que eles 

não soubessem nada da língua, era primeiro semestre, ele: “ah, mas eu já vi”, “tem certeza que é 
assim, professora? Porque eu vi em outro lugar que é de outra forma”. E eu acho que eu soube 

conduzir muito bem isso. A postura deles... Pra mim, né? A recepção. 

 Pesquisadora: Ok, e nesse vídeo... 

 

arquivo 5_auto_aula1_profaK_MAH04655 

 

[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo]. 
Pesquisadora: O que é que tá sendo feito aí e como você tá fazendo? 

Estagiária K: Eu acho que é uma correção também de exercício, ainda sobre o futuro. E foi uma 

questão, acho que passei pra casa, não, acho que dei um tempinho pra eles responderem. 
Geralmente pra casa eu passava uma produção textual, mas era só mais exercício do livro 

mesmo. E aí eu pedi... Eu não... Não fui eu que corrigi diretamente na lousa. Eu pedi pra cada 

um responder, vê se tava adequado, se tava correto e aí eles ficavam meio assim, com medo de 

errar nessa hora e dava pra trabalhar isso, até porque tava todo mundo aprendendo junto. 
Pesquisadora: Certo.  

[Tempo que a Estagiária K visualiza o vídeo]. 

Pesquisadora: O que é que tava acontecendo aí? 
Estagiária K: É correção também da questão... 
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Pesquisadora: Da questão, né? 

Estagiária K: Tava falando sobre... Adjetivo, como é... Esqueci agora a palavrinha. Acabou o 

semestre, aí entra de férias. Bom e aí, era a correção, eles respondiam e aí eu corrigia, na hora, 

se tava tudo ok ou não. Aí eu pedia ajuda para eles pra escrever no quadro, pra ficar mais 
dinâmico. 

Pesquisadora: Certo, aí essa correção ela foi planejada? 

Estagiária K: Não, também não. Foi espontâneo. 
Pesquisadora: Foi espontâneo, né? Aí, qual era o objetivo, dela acontecer da maneira que 

aconteceu aí? 

Estagiária K: Foi espontâneo no sentido de que... na parte da correção, eles respondiam e aí eu 
corrigia oralmente também e eles copiavam na lousa a resposta, um pedaço da resposta. Pra eles 

acompanharem, não se perderem no andar da correção. A única parte de improviso mesmo foi a 

deles, eu gostava muito de interagir, mesmo que se um dia fosse responsável por uma aula ou o 

contrário. 
Pesquisadora: Certo. Ok. 

Fim da autoconfrontação 1 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


